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Resumo 

A entorse aguda do tornozelo é uma das lesões músculo-esqueléticas mais frequentes. Grande 

percentagem das entorses são causadas pelo movimento de inversão, cerca de 80-85%, afetando os 

ligamentos laterais do tornozelo. A entorse lateral do tornozelo pode lesar várias estruturas de entre as 

quais os ligamentos laterais: Ligamento talofibular anterior, ligamento calcaneofibular e ligamento 

talofibular posterior.  

O diagnóstico é, numa fase inicial, feito pela recolha de informação do historial clínico, por 

inspeção, palpação e por testes de instabilidade. Este processo serve para um despiste rápido e 

económico da lesão e, em caso positivo, requer um exame auxiliar que o confirme. O exame auxiliar 

consiste maioritariamente numa ecografia ou numa ressonância magnética. O teste da gaveta anterior, 

considerado o mais relevante clinicamente, apresenta uma grande dispersão de resultados com uma 

sensibilidade de 62-86% e uma especificidade de 59-91% que são valores abaixo do desejado. Este 

teste foi concebido para avaliar indiretamente a integridade do ligamento talofibular anterior (o mais 

frágil e o primeiro a ser lesado em entorses agudas laterais).  

Têm sido desenvolvidos dispositivos com o objetivo replicar os testes clínicos de instabilidade 

eliminando a subjetividade do examinador e fornecendo resultados mais precisos e objetivos. Contudo 

os problemas inerentes aos testes tradicionais permanecem. Tendo como base o mesmo princípio, 

sugere-se nesta dissertação um novo diagnostico das lesões ligamentares usando apenas um grau de 

liberdade. O grau de liberdade aqui proposto é a rotação em torno do eixo da articulação talocrural em 

vez do deslocamento do tálus em relação à tíbia como habitualmente. Foi modulado e produzido um 

protótipo que permite executar este teste e quantificar o grau de liberdade proposto. Foi também 

desenvolvida uma interface computacional para visualização de dados e auxilio ao observador. 

 

Palavras-chave: Entorse do tornozelo, Ligamentos laterais, Ligamento talofibular anterior, Diagnóstico, 

Teste de instabilidade, Eixo da articulação talocrural, Um grau de liberdade, Protótipo. 
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Abstract 

Ankle sprains are one of the most common musculoskeletal injuries. A large percentage of sprains 

are caused by the inversion movement, about 80-85%, affecting the lateral ligaments of the ankle. 

Lateral ankle sprains can injure several structures, including lateral ligaments: Anterior talofibular 

ligament, calcaneofibular ligament, and posterior talofibular ligament. 

 The diagnosis is, in an initial phase, done by the collection of information on the clinical history, 

by inspection, palpation and by instability tests. This process is done for a quick and economic screening 

of the injury and, if required, an auxiliary examination to confirm it. The auxiliary examination consists 

mainly of an ultrasound or an MRI. The anterior drawer test, considered the most clinically relevant, 

presents a great dispersion of results with a sensitivity of 62-86% and a specificity of 59-91% that are 

below the desired value. This test was designed to indirectly evaluate the integrity of the anterior 

talofibular ligament (the most fragile and the first to be injured in acute lateral sprains). 

Devices have been developed to replicate clinical instability testing by eliminating the subjectivity 

of the examiner and providing more accurate and objective results. However, the problems inherent in 

traditional tests remain. On the basis of the same principle, it is suggested in this dissertation a new 

diagnosis of lesions ligaments using only one degree of freedom. The degree of freedom proposed here 

is the rotation around the axis of the talocrural joint rather than the displacement of the talus in relation 

to the tibia as usual. A prototype was projected and produced to allow to execute this test and to quantify 

the degree of freedom proposed. A computer interface was also developed for data visualization and 

assistance to the observer. 

Key-words: Ankle Sprain, Lateral ligaments, Anterior talofibular ligament, Diagnosis, Instability test, 

Talocrural joint axis, One degree of freedom, Prototype. 
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Glossário 

Sensibilidade – Capacidade que um teste tem de ser positivo face a uma amostra de sujeitos que 

efetivamente têm alguma patologia [1]. 

Especificidade – Capacidade que o teste tem de ser negativo, face a uma amostra de indivíduos que 

não possuem nenhum tipo de patologia [1]. 

Instabilidade crónica do tornozelo – Termo controverso, no entanto pode ser admitido como uma 

condição caracterizada pela recorrente sensação de instabilidade, desconforto ou dor durante a marcha 

ou outras atividades. Grande número das pessoas que sofreram uma entorse aguda ou entorses 

reincidentes no tornozelo desenvolve esta condição. Ela divide-se em 2 categorias, instabilidade 

funcional e instabilidade mecânica [2, 3]. 

Instabilidade funcional – Uma categoria da condição de instabilidade crónica do tornozelo associada 

à sensação de instabilidade do tornozelo devido a défices propriocetivos e no controlo neuromuscular 

depois de uma lesão [2, 3].  

Instabilidade mecânica – Uma categoria da condição de instabilidade crónica do tornozelo associada 

à laxidão patológica dos ligamentos depois de lesão. Para além da laxidão podem estar associados 
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outros fatores como condições degenerativas e mudanças patológicas na articulação que provocam 

instabilidade mecânica [2, 3]. 

Entorse aguda – Termo usualmente utilizado para descrever uma entorse sofrida há poucos dias e 

que ainda se encontra numa fase inflamatória. 

Closed chain – Movimentos realizados com o pé assente no chão/ plataforma/ superfície. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

  A entorse do tornozelo é uma das lesões músculo-esqueléticas mais frequentes. Ocorre em 

cerca de 10 000 pessoas diariamente nos países ocidentais e fazem parte de cerca de 3-10% das 

admissões aos serviços de urgência. Em cada 1000 exposições ocorrem 13,6 entorses nas mulheres 

e 6,94 nos homens indicando que o sexo feminino é mais propenso a este tipo de lesão (outros estudos 

sugerem uma menor diferença entre homens e mulheres como apenas 25%). O tipo de entorse mais 

comum são as entorses laterais (80-85%), isto é, que afetam e lesionam os ligamentos laterais e 

ocorrem quando o pé se encontra em flexão plantar sujeito a forças que provocam inversão do 

tornozelo.  

A nível desportivo, a entorse constitui entre 20 a 40% de todas as lesões sendo a mais frequente. 

Os desportos com um maior número de incidências são o basquetebol, o futebol e o voleibol e dentro 

deles a entorse é a lesão percentualmente mais ocorrente. É estimado que no desporto, a incidência 

seja de cerca de 7 em cada 1000 exposições e de 4.9 por cada 1000 horas. Ainda assim a maioria dos 

estudos tendem a subestimar os números devido à quantidade de lesões não relatadas e que não 

procuram assistência médica (cerca de 55%) [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Nesta tese fez-se um breve estudo sobre a anatomia do membro inferior no que se refere a parte 

óssea, articular e ligamentar, bem como o que é a entorse do tornozelo, as suas causas e 

consequências, os problemas existentes no seu diagnóstico e as lacunas dos dispositivos que têm 

vindo a ser desenvolvidos. Investigou-se o eixo de rotação da articulação talocrural, produziu-se um 

dispositivo e uma interface computacional de controlo e leitura de dados.  

1.2 Procedimento clínico de diagnóstico 

O exame clínico serve para diagnosticar o problema, ou seja, identificar a existência e severidade 

da lesão e posteriormente, se necessário, será feito um exame auxiliar de confirmação e/ou de exclusão 

de outras patologias (exames imagiológicos). Este diagnóstico é feito maioritariamente pela inspeção, 

palpação e pelo teste da gaveta anterior, um teste que apresenta uma fiabilidade abaixo do desejável. 

Um edema tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 35%, um hematoma tem uma 

sensibilidade de 81-96% e uma especificidade de 27-66%, a dor à palpação tem uma sensibilidade de 

96% mas apenas 7% de especificidade. O teste da gaveta anterior, considerado o mais relevante 

clinicamente, apresenta uma grande dispersão de resultados com uma sensibilidade de 62-86% e uma 

especificidade de 59-91%. Estes valores demonstram que estes testes não são suficientemente 
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rigorosos para diagnosticar uma lesão ligamentar especifica, não só devido à elevada variação 

interindividual, como devido à influência da subjetividade do próprio examinador inerente à sua 

perceção e experiência [7, 8, 9, 11]. 

1.3 Solução alternativa ao diagnóstico clínico 

Para combater as falhas dos testes clínicos de instabilidade, diversos dispositivos (artrómetros) 

terem sido desenvolvidos com o objetivo de efetuar estes testes eliminando a subjetividade do 

examinador e fornecer resultados mais objetivos. Contudo, a variação interindividual persiste. Esta 

variação tem como exemplo a elasticidade dos ligamentos, a rigidez variável dos ligamentos, os 

reflexos musculares e a espessura dos tecidos moles impossibilitando assim de definir os parâmetros 

absolutos para se aceitar um teste como positivo. Estes dispositivos não se têm demonstrado uma 

grande mais-valia e o seu uso é pouco frequente apesar de apresentarem indícios de que poderão ser 

uma ferramenta útil. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

1.4 Objetivo 

Tem-se então o objetivo de sugerir uma diferente abordagem no diagnóstico de uma entorse 

usando apenas um grau de liberdade para o movimento da articulação e produzir um dispositivo que o 

permita avaliar e quantificar. Foi feito um estudo cuidadoso acerca do eixo de rotação da articulação 

talocrural que, com alguma evidência, se demonstrou como uma boa hipótese para representar o grau 

de liberdade a ser utilizado. A cinemática da rotação em torno deste eixo é fortemente alterada e torna-

se instável após entorse aguda. Os ligamentos, que servem de limitantes e direcionadores do 

movimento desta rotação, deixam de conseguir desempenhar esta função com normalidade após 

serem lesados e a deteção dessa anormalidade pode servir de base para, indiretamente, diagnosticar 

lesões ligamentares.  

Foi desenvolvido um dispositivo que, passando pelas fases de planeamento, design e produção 

se acredita ser capaz de detetar as diferenças cinemáticas da articulação e melhorar o diagnóstico. Foi 

ainda desenvolvida uma interface computacional que permite uma visualização gráfica e organização 

de dados provenientes de um microcontrolador e sensor de movimentação angular incorporado no 

dispositivo. 



 

3 
 

2 O tornozelo: Anatomia, entorse e diagnóstico. 

2.1 Anatomia 

Neste subcapítulo esquematiza-se apenas e só a estrutura relevante do membro inferior a nível 

ósseo, articular e ligamentar bem como os movimentos e planos anatómicos para que esta dissertação 

possa ser melhor compreendida. 

2.1.1 Termos anatómicos de referência 

Os termos de referência servem para ajudar a localizar os elementos relativamente à sua posição 

e orientação no corpo humano [22]. 

• Anterior: Parte da frente do corpo 

• Posterior: Parte de trás do corpo 

• Superior: Parte superior do corpo 

• Inferior: Parte inferior do corpo 

• Medial ou interno: Em direção a linha média do corpo 

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

• Proximal: Mais perto do ponto de origem do membro 

• Distal: Mais distante do ponto de origem do membro 

• Superficial: Direção à superfície do corpo 

• Profundo: Direção oposta à superfície do corpo 

2.1.2 Movimentos anatómicos 

Os movimentos anatómicos admitidos clinicamente (Figura 2.10 e Figura 2.11) são um pouco 

simplificados, no entanto existem de forma a facilitar a nomenclatura, os planos, eixos e articulações 

que lhes estão associados. Muitas vezes a literatura não estabelece bem estes movimentos que 

permanecem ambíguos. As articulações não estão normalmente orientadas segundo os eixos 

anatómicos por isso a articulação talocrural que funciona como uma dobradiça e que tem como função 

a flexão do tornozelo acaba por ter um movimento triplanar embora maioritariamente no plano sagital. 

Além disso, as pequenas folgas das articulações permitem pequenos movimentos noutras direções 

para além daquelas que, clinicamente, definem a sua principal função. Ao nível do tornozelo 

encontramos os seguintes movimentos [23]: 

 Flexão (Dorsiflexão, DF, e flexão plantar, FP): Maioritariamente atribuído à articulação talocrural. 

Esta rotação dá-se no plano sagital. 

 Inversão e eversão: Maioritariamente atribuídas à articulação subtalar (articulação compreendida 

entre o tálus e o calcâneo). Esta rotação dá-se no plano coronal. 



 

4 
 

 Adução e abdução: Maioritariamente atribuídas ao complexo articular formado pela tíbia, tálus e 

calcâneo. Esta rotação dá-se no plano horizontal. 

Supinação e Pronação: Estas são o conjunto das outras três. Supinação é uma combinação de 

FP, inversão e adução. Pronação é uma combinação de DF eversão e abdução. 

 

Figura 2.1 - Movimentos anatómicos. (Adaptado [24]). 

 

Figura 2.2 - Movimentos nos planos anatómicos. (Adaptado [25]). 

 

2.1.3 Estrutura óssea do membro inferior 

O membro inferior é constituído entre outras partes pela região da perna, do tornozelo e do pé. 

A região da perna encontra-se entre o joelho e o pé e é constituída pela tíbia e fíbula. A região do 

tornozelo é a que liga a perna ao pé e é sobretudo a região em torno da articulação talocrural 

envolvendo os maléolos medial e lateral. A região do pé é a parte mais distal do membro inferior e é 

constituída pelos ossos társicos, metatársicos e falanges [26]. A estrutura óssea do membro inferior 

está representada na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Regiões e ossos do membro inferior. (Adaptado [26]). 

2.1.4 Estrutura óssea do pé 

A estrutura óssea do pé é constituída por 26 ossos (Figura 2.4 e Figura 2.5). É composta por 7 

ossos tarsais (Tálus, Calcâneo, Cubóide, Navicular e Cuneiformes), 5 metatarsais (Metatarsos 1-5) e 

14 falanges (Falanges mediais, proximais e distais). É ainda dividida noutros três grupos delimitados 

pelas articulações Tarsometatársica e Tarsal transversa: o Retropé (Tálus e Calcâneo), o Mediopé 

(Cubóide, Navicular e Cuneiformes) e o Antepé (Metatarsos e Falanges) [26]. 

 

Figura 2.4 - Osso do pé; Vista superior (A) e vista inferior (B). (Adaptado [26]). 



 

6 
 

 

Figura 2.5 - Ossos do pé; Vista lateral (C) e vista medial (D). (Adaptado [26]). 

2.1.5 Articulação do tornozelo 

A articulação do tornozelo, mais propriamente a articulação talocrural, encontra-se entre a parte 

distal da tíbia e da fíbula e a parte superior do tálus e portanto é composta por estes três ossos. Esta é 

a articulação maioritariamente alvo de lesão durante uma entorse. É uma articulação sinovial e 

tradicionalmente é admitida como como do tipo trocleartrose, ou seja, que funciona como uma 

dobradiça e permite rotação num só plano [26]. Uma articulação sinovial é uma superfície articular dos 

ossos revestida por uma camada espessa de cartilagem. A cartilagem é um tecido conjuntivo, 

resistente, elástico e flexível, suporta as forças compressivas nas superfícies ósseas e permite o 

movimento entre os ossos diminuindo o atrito superficial entre eles [22]. 

 A articulação talocrural é composta por 2 grupos de ligamentos, os ligamentos laterais (afetados 

nas entorses laterais causadas por inversão do pé) e os ligamentos mediais (Figura 2.6 e Figura 2.7). 

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

função ligar as extremidades articulares dos ossos, conferir estabilidade e limitar os movimentos a 

certas direções [22]. 

O grupo dos ligamentos laterais é composto por 3 ligamentos completamente separados [26, 27]: 

 Ligamento talofibular anterior (LTFA) que é uma faixa plana e fraca que se estende desde o maléolo 

lateral até ao pescoço do tálus. É o ligamento mais frequentemente lesado e tem um papel 

importante na limitação do deslocamento anterior do talus e da FP do tornozelo. 

 Ligamento talofibular posterior (LTFP) que é uma faixa espessa, bastante forte e que se estende 

desde o maléolo lateral até ao tubérculo do tálus. Este ligamento encontra-se relaxado quando o 

tornozelo está em posição neutra ou em FP e tenso quando em DF. 

 Ligamento calcaneofibular (LCF) que tem a forma de um cordão redondo e que se estende desde 

a ponta do maléolo lateral até à superfície do calcâneo. A localização da sua inserção e o seu eixo 

de rotação orienta os movimentos de flexão e extensão da articulação talocrural. 
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Medialmente a articulação é reforçada e estabilizada por um ligamento largo e forte chamado de 

ligamento deltoide. Estabiliza o tornozelo durante movimentos de eversão e previne subluxações. Este 

tem origem no maléolo medial e ramifica-se em 4 partes adjacentes [26, 27]: 

 Ligamento tibiotalar anterior que se insere na parte ântero-medial do tálus. 

 Ligamento tibiotalar posterior que se insere na parte póstero-medial do tálus. 

 Ligamento tibionavicular que se insere no osso navicular. 

 Ligamento tibiocâlcaneo que se insere no calcâneo.  

 

Figura 2.6 - Ligamentos da articulação do tornozelo. Vista ântero-lateral (A) e vista posterior (B). (Adaptado [26]). 

 

 

Figura 2.7 - Ligamentos da articulação do tornozelo; Vista medial. (Adaptado [26]). 
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2.1.6 Planos anatómicos 

Os planos anatómicos de referência servem para definir melhor as posições das estruturas e os 

movimentos relativos entre elas. Formam um conjunto de 3 planos ortogonais entre si e cada um deles 

divide o corpo em duas partes de igual massa. Os três intersectam-se num único ponto, o centro de 

massa (Figura 2.8) [22]. Os planos anatómicos podem ainda dividir o corpo todo ou apenas uma parte 

dele (Figura 2.9) e, neste caso, os planos podem ser definidos com algumas variações consoante o 

intuito do trabalho que se esta a realizar. No caso do pé e tornozelo, o plano horizontal é normalmente 

paralelo à planta do pé, depois define-se o plano sagital ou o coronal segundo algumas referências 

anatómicas (por exemplo: as pontas dos maléolos, ou os extremos mais medial e lateral da tíbia no 

caso do plano coronal) e por fim o terceiro plano é estabelecido por um ponto e a orientação que lhe 

resta para que possa ser ortogonal aos outros dois. 

 Plano Sagital: Divide o corpo verticalmente em duas metades: esquerda/ direita ou no caso de um 

pé e tornozelo medial/ lateral. 

 Plano Coronal: Divide o corpo/ elemento(s) nas partes anterior e posterior. 

 Plano horizontal: Divide o corpo/ elemento(s) nas partes superior e inferior. 

 

Figura 2.8 - Planos anatómicos do corpo humano. (Adaptado [28]). 

 

Figura 2.9 - Planos anatómicos do pé. (Adaptado [29]). 

2.1.7 Movimentos anatómicos 

Os movimentos anatómicos admitidos clinicamente (Figura 2.10 e Figura 2.11) são um pouco 

simplificados, no entanto existem de forma a facilitar a nomenclatura, os planos, eixos e articulações 
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que lhes estão associados. Muitas vezes a literatura não estabelece bem estes movimentos que 

permanecem ambíguos. As articulações não estão normalmente orientadas segundo os eixos 

anatómicos por isso a articulação talocrural que funciona como uma dobradiça e que tem como função 

a flexão do tornozelo acaba por ter um movimento triplanar embora maioritariamente no plano sagital. 

Além disso, as pequenas folgas das articulações permitem pequenos movimentos noutras direções 

para além daquelas que, clinicamente, definem a sua principal função. Ao nível do tornozelo 

encontramos os seguintes movimentos [23]: 

 Flexão (DF e FP): Maioritariamente atribuído à articulação talocrural. Esta rotação dá-se no plano 

sagital. 

 Inversão e eversão: Maioritariamente atribuídas à articulação subtalar (articulação compreendida 

entre o tálus e o calcâneo). Esta rotação dá-se no plano coronal. 

 Adução e abdução: Maioritariamente atribuídas ao complexo articular formado pela tíbia, tálus e 

calcâneo. Esta rotação dá-se no plano horizontal. 

Supinação e Pronação: Estas são o conjunto das outras três. Supinação é uma combinação de 

FP, inversão e adução. Pronação é uma combinação de DF eversão e abdução. 

 

Figura 2.10 - Movimentos anatómicos. (Adaptado [24]). 

 

Figura 2.11 - Movimentos nos planos anatómicos. (Adaptado [25]). 
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2.2 Entorse do tornozelo 

Uma entorse aguda do tornozelo é uma das lesões músculo-esqueléticas mais frequentes e é 

definida como uma lesão do complexo ligamentar do tornozelo resultando habitualmente da colocação 

do pé numa superfície que não oferece o devido suporte e provocando alterações de estabilidade 

funcional da articulação. A entorse pode classificar-se em 2 grupos consoante a sua origem, inversão 

ou eversão. Grande percentagem das entorses são causadas pelo movimento de inversão, cerca de 

80-85%, afetando os ligamentos laterais do tornozelo. Estas são frequentemente denominadas de 

entorses laterais [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 A entorse lateral do tornozelo pode lesar várias estruturas de entre as quais os ligamentos 

laterais (LTFA, LCF, LTFP). Para além das mencionadas existem também as lesões associadas das 

quais fazem parte lesões da cartilagem (habitualmente da cúpula do talus), dos tendões fibulares e dos 

ligamentos mediais. Durante o movimento de supinação do pé, se este se encontra em FP, o LTFA é 

sempre o primeiro a ser lesado. Este ligamento é o mais fraco e o que possui menor capacidade elástica 

dos 3, estando envolvido em praticamente todas as entorses laterais. Ele funciona como o limitante 

primário da FP, bem como de rotação interna do pé encontrando-se relaxado em posição neutra e 

tenso em ambas FP e adução. No entanto, se for aplicada uma força progressiva de supinação, o LCF 

pode também romper seguido de lesão variável do ligamento LTFP. A combinação de rotura do LTFA 

com o LCF ocorre em cerca de 20-25% dos casos em que se dá rotura. O LTFP é muito rígido pelo 

que raramente é lesado, apenas em casos de trauma severo [6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17]. 

Não é clara a percentagem de roturas ligamentares entre as entorses do tornozelo, mas a maior 

parte dos estudos apura uma incidência de rotura ligamentar em 51-76% das entorses. Clinicamente 

as entorses laterais do tornozelo são classificadas, de forma mais comum, em 3 graus consoante a sua 

severidade. 

 Grau I: Envolve estiramento de algumas fibras dos ligamentos sem que haja rotura macroscópica. 

Geralmente apresenta dor ligeira, praticamente inexistência de edema hematoma e tem ligeira 

instabilidade funcional. 

 Grau II: Ocorre rotura parcial do ligamento. Geralmente acompanha dor moderada, presença de 

edema e hematoma e alguma instabilidade mecânica. 

 Grau III: Completa rotura do ligamento. Na maior parte das vezes tem como consequência dor 

severa, edema e hematoma importantes, instabilidade da articulação e perda da habilidade de 

suportar o peso do corpo. Neste grau estão incluídos os doentes com rotura ligamentar única do 

LTFA e dupla, a junção deste com o LCF. 

Uma classificação melhorada é necessária. Todas estas categorias têm o seu grau de 

subjetividade tornando difícil prever um prognóstico eficaz sendo que o grau I e II têm o mesmo 

prognóstico e o grau III agrupa tanto as roturas isoladas como as duplas [6, 7, 8]. 
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2.3 Diagnóstico 

O diagnóstico é, numa fase inicial, feito pela recolha de informação do historial clínico, por 

inspeção, palpação e por testes de instabilidade. Este processo serve para um despiste rápido e 

económico da lesão e, em caso positivo, requer um exame auxiliar que o confirme. O exame auxiliar 

consiste maioritariamente numa ecografia ou numa ressonância magnética. 

2.3.1 Dor, edema, hematoma 

Numa primeira instância, a ausência de dor exclui, praticamente, uma rotura no LTFA. Por outro 

lado, a sua presença não confirma uma rotura. A dor à palpação tem uma sensibilidade de 96% e uma 

especificidade de 7%. 

A presença significativa de edema ou hematoma sugere uma rotura ligamentar ou uma fratura e 

devem ser pedidas radiografias. A ausência de edema sugere a ausência de rotura ligamentar. Uma 

tumefação nas primeiras 48 horas não permite diferenciar entre edema e hematoma. Um edema tem 

uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 35% e um hematoma saliente tem uma 

sensibilidade de 81-96% e uma especificidade de 27-66% [7, 8]. 

2.3.2 Testes clínicos de instabilidade 

Perante a suspeita clínica de rotura ligamentar, o médico pode usar um teste clínico de 

instabilidade. Dois testes muito comuns são o teste da gaveta anterior e o teste de varização do talus. 

O ideal para a execução destes testes é 4 a 7 dias após a entorse. Ambos têm como principal função 

avaliar amplitudes de movimento bem como o deslocamento do talus em relação à tíbia. Estes testes 

provocam grande desconforto e a sua sensibilidade aumenta quando os pacientes estão sob o efeito 

de anestesia geral. Nenhum dos testes é considerado suficientemente rigoroso para um correto 

diagnóstico de uma lesão ligamentar específica devido à sua elevada variação interindividual e 

interobservador [7, 8, 9, 30]. 

2.3.3 Teste da gaveta anterior 

O teste da gaveta anterior, considerado o mais relevante clinicamente, apresenta uma grande 

dispersão de resultados com uma sensibilidade de 62-86% e uma especificidade de 59-91%. Este teste 

foi concebido para avaliar a integridade do LTFA. O teste da gaveta anterior é realizado com o paciente 

sentado e com o joelho fletido para relaxar os músculos tricípite sural. O calcanhar é firmemente seguro 

com uma mão enquanto se empurra a porção distal da tíbia com a outra mão (Figura 2.12). O LTFA é 

o ligamento primário na limitação desta translação. Um deslocamento anormal significa, à partida, 

laxidão no ligamento ou a sua rotura, no entanto não se conhecem valores absolutos preditores do 

deslocamento a partir dos quais se pode assumir que existência de lesão. Uma translação anterior do 

talus é considerada anormal quando superior a 10mm ou uma diferença de 3mm entre os dois 

tornozelos (variando em diferentes estudos). Este teste pode ainda desencadear dor e uma 

consequente resposta muscular de forma a contrariar o movimento e a estabilizar o tornozelo 
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dificultando o diagnóstico. O teste tem uma reprodutibilidade fraca, sendo difícil reproduzir a direção e 

a magnitude da força em dois testes consecutivos. Para além disso doentes com instabilidade crónica 

do tornozelo podem não desencadear desconforto no teste e ter associada uma laxidão patológica no 

tornozelo já anteriormente lesado. Por último há que referir também que 11% dos indivíduos 

apresentam assimetria de laxidão nos tornozelos podendo apresentar um teste positivo pela 

comparação com pé não doente [2, 3, 7, 8, 9, 30]. 

 

Figura 2.12 - Teste da gaveta anterior [30]. 

2.3.4 Teste de varização do talus 

O teste de varização do talus é mais adequado para avaliar a integridade do ligamento 

calcaneo-fibular. É feito com o tornozelo em posição neutra, o calcanhar é estabilizado enquanto se 

provoca momento para realizar a inversão do talus. Se o LTFA e o LCF estiverem rotos, o tornozelo 

lesado apresentará uma maior amplitude de inversão que o tornozelo normal. Uma amplitude de 

inversão compreendida entre os 5° e os 23° pode ser considerada normal (varia consoante os estudos). 

Regra geral, uma diferença de 10° entre os 2 tornozelos é considerada anormal (mais de 15° associada 

a uma rotura dupla), no entanto a maioria dos estudos refere que não é possível distinguir entre rotura 

isolada e dupla. Este tipo de teste assemelha-se ao teste da gaveta anterior, os resultados são difíceis 

de interpretar e podemos encontrar nele os mesmos problemas que o impedem de ser um teste rigoroso 

e fidedigno [9, 30]. 
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Figura 2.13 - Teste de varização do talus [30]. 

 

2.3.5 Exames imagiológicos 

 Os exames imagiológicos como radiografias, radiografias em stress, ecografias e ressonâncias 

magnéticas nucleares podem ajudara confirmar o diagnóstico e excluir outras patologias. 

2.3.6 Radiografia 

 As radiografias projetam toda a morfologia óssea numa só imagem e são o exame de primeira 

linha para o diagnóstico de patologia osteoarticular. A maioria dos clínicos pede radiografias após uma 

entorse do tornozelo, no entanto apenas 15% apresentam algum tipo de fratura. Esta é uma atitude 

defensiva e pode implicar gastos desnecessários. Existe no entanto um conjunto de regras 

desenvolvidas para despistar a fratura e evitar os custos associados deste exame. São chamadas as 

regras de Ottawa para o tornozelo e são das regras de previsão clinica mais validadas e 

implementadas. A aplicação destas regras tem uma sensibilidade 89-100% e uma especificidade de 

34-93%. Este exame radiográfico em si não tem utilidade diagnóstica nas roturas ligamentares e 

apenas serve de confirmação ou exclusão de fraturas [7, 30]. 

2.3.7 Radiografia em tensão 

 Esta é uma radiografia tirada com o pé na posição de instabilidade e que pode demonstrar uma 

subluxação (Figura 2.14). Estas posições de instabilidade associam-se às dos testes da gaveta anterior 

(também mais sensível à integridade do LTFA) e de varização do tálus (também mais sensível à 

integridade do LCF) possibilitando uma análise mais objetiva às translações do talus. Infelizmente 

colocam-se os mesmos problemas, não se sabe a quantidade de deslocamento que se deve considerar 

patológica e a dor e desconforto inerentes são fatores influenciadores do diagnóstico. Uma radiografia 

em tensão associada ao teste da gaveta anterior tem uma sensibilidade de 49% e uma especificidade 

de 82% para roturas do LTFA. Este é um teste que apresenta resultados diferentes quando sob o efeito 

de anestesia e no geral não é indicado no diagnóstico de entorses agudas do tornozelo [7, 30]. 
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Figura 2.14 - Radiografia em stress. Gaveta anterior (esquerda) e varização do talus (direita) [30]. 

 

2.3.8 Artrografia 

Este é um teste sensível e especifico para roturas ligamentares, no entanto apresenta algumas 

limitações. É um teste apenas fidedigno nas primeiras 24 - 48h, não consegue quantificar a severidade 

do dano no ligamento e é um procedimento invasivo e pode causar infeções. O seu método consiste 

em injetar uma substancia de contraste na articulação e posteriormente ser observada uma radiografia. 

Quando existe rotura do ligamento, essa substancia verte e difunde-se (Figura 2.15). A interpretação 

dos resultados da artrografia requer conhecimento especializado e, apesar de ser uma boa técnica, é 

pouco indicada no uso clínico [30, 31, 32]. 

 

Figura 2.15 - Radiografia sem evidência de rutura do ligamento (esquerda). Artografia com evidência de rutura 
do ligamento (direita) [31]. 
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2.3.9 Ecografia 

A ecografia identifica facilmente os ligamentos laterais do tornozelo por se encontrarem à 

superfície, no entanto apresenta algumas dificuldades de penetração para diagnosticar lesões intra-

articulares. Este é um teste mais barato e mais acessível que a ressonância magnética e permite uma 

avaliação dinâmica e em tempo real. É um teste não invasivo e desprovido de desconforto para o 

doente. Este exame está no entanto relacionado com certas limitações. Ele não permite a visualização 

intra-articular das lesões, apenas providencia evidências indiretas como por exemplo a deteção de 

derrames que estão correlacionados com a gravidade da entorse. Este exame é muito dependente da 

experiência do observador podendo haver diferenças de diagnóstico que variam com o avaliador. É 

contudo um exame recomendado e fidedigno para lesões de grau I e grau II, sendo que para grau III 

se recomenda a confirmação com um exame de ressonância magnética. Ela é aplicável tanto em 

entorses agudos como em instabilidade crónica do tornozelo [7, 32, 33]. 

2.3.10 Ressonância magnética 

A ressonância magnética permite uma avaliação completa da cartilagem e partes moles 

conseguindo diagnosticar tanto as lesões ligamentares como as lesões associadas. Tem uma 

excelente capacidade diagnóstica e apresenta uma sensibilidade para detetar roturas no LPAA de 

91.7% e no LPC de 87.5% e uma especificidade de 100% para ambos. Devido ao seu custo, este 

exame só deve ser solicitado perante suspeitas plausíveis de uma entorse grave. Esta opção 

permanece no topo dos exames para este tipo de lesões e é aconselhada como exame de confirmação 

caso intervenção cirúrgica seja necessária [7, 30, 33, 32]. 
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3 Dispositivos de apoio ao diagnóstico de 

lesões do tornozelo - Estado de arte 

Têm sido desenvolvidos dispositivos com o objetivo replicar os testes clínicos de instabilidade 

eliminando a subjetividade do examinador e fornecendo resultados mais precisos e objetivos. Contudo 

os problemas inerentes aos testes tradicionais permanecem, sobretudo a variação interpessoal. Esta 

variação tem como exemplo a elasticidade dos ligamentos, a rigidez variável dos ligamentos, os 

reflexos musculares e a espessura dos tecidos moles impossibilitando assim de definir os parâmetros 

que definem com elevada sensibilidade e especificidade a existência ou não de lesão e ainda o grau 

de lesão ligamentar. A variação interobservador é também um fator de ineficácia dos testes de 

instabilidade tradicionais, estando inerentes a magnitude e a direção da força aplicada que é 

dependente do observador e não estão registadas. A translação da articulação é apenas intuitiva, 

subjetiva e difícil de transmitir e comparar. 

Foi feita uma pesquisa acerca dos dispositivos desenvolvidos mais relevantes. Neste subcapítulo 

apresentam-se alguns exemplos de dispositivos mais pertinentes, os seus resultados e as suas 

limitações. 

3.1 Telos 

O Telos é um dos dispositivos mundialmente mais aceites, usado desde 1978 e tendo sido criado 

uma versão sua mais recente e mais precisa em 2003. Tem como funcionamento base a radiografia 

em tensão (Figura 3.1) e permite o controlo da força aplicada sob a articulação (150N recomendados), 

um posicionamento adequado e reprodutível. Permite avaliar os ligamentos LTFA (teste da gaveta 

anterior) e LCF (teste de varização do talus), mantendo o paciente sob a posição de tensão durante 1 

minuto para que o talus se desloque o máximo em relação à tíbia. 

 

Figura 3.1 - Radiografia em tensão com o dispositivo Telos [34]. 

Num estudo em que foram usados 10 cadáveres, retiraram-se medições através do dispositivo 

Telos e da sua respetiva radiografia através de uma régua (DAM), de um cirurgião do tornozelo treinado 
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(E1) e de um aprendiz (E2). Tando E1 como E2 retiraram os seus resultados apenas através do teste 

da gaveta anterior e da sua perceção e subjetividade. Os cadáveres apresentavam cortes nos 

ligamentos LTFA, LTFA + LCF ou não apresentavam cortes. Os resultados estão demonstrados na 

Tabela 3.1 

Tabela 3.1 - Características dos espécimes e deslocamentos medidos por DAM, E1 e E2 [12]. 

 

Podemos concluir que existe uma correlação entre os resultados do teste manual e do dispositivo 

Telos para DAM e E1 (r=0.931), mas que para DAM e E2 (r= 0.519) essa correlação é fraca. É então 

clara, não só a diferença interindividual, como também a diferença interobservador nomeadamente 

relacionada com a experiência. Destes resultados salienta-se a importância de obter dados objetivos 

independentes do observador, no entanto os dados obtidos com o Telos estão relacionados com testes 

de radiografia em tensão, os quais ainda não foram provados como clinicamente úteis e nem todos os 

recomendam. O limiar de deslocamento para se admitir rotura do LTFA também não é evidente, embora 

esta amostra seja muito reduzida. Para finalizar há que destacar que estes testes apenas medem o 

deslocamento do talus em relação à tíbia e não a integridade dos ligamentos de forma direta [12, 13, 

34]. 

3.2 Quasi-static Anterior Ankle Test - QAAT 

O QAAT (Figura 3.2) tem um princípio semelhante ao do Telos, ou seja, a utilização de uma 

força que provoque um deslocamento anterior da articulação do tornozelo (teste da gaveta anterior). 

Neste caso a força é variável, manual, limitada a 200N e aplicada na Tíbia que, por meio de um 

transdutor de força, permite o deslocamento anterior do apoio do pé (F). Outra vantagem deste 

equipamento é que possui um transdutor de deslocamento que mede a translação no apoio do pé (F) 

em relação à Tíbia (V). O QAAT permite ainda aquisição dos dados obtidos para um computador 

(Figura 3.3). 
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Figura 3.2 - QAAT. Tíbia imobilizada por (V) usando as cintas (S1) e (S2). Pé seguro pela plataforma (F) 
usando a cinta (S3). Sistema manual de aplicação de força (H1) e (H2) na tíbia resultando em translação 
anterior do talus. A força aplicada é registada por um transdutor de força (F2) que conecta (V) a (F). (P) 
regista o contacto entre o calcanhar e (V). Três medidores de deslocamento medem a translação anterior 
do calcanhar relativamente à tíbia (M1) e o movimento vertical da tíbia (M1) e (M2) [13].   

 

Figura 3.3 - Ciclo de carga do teste com ligamentos intactos do espécime 5. Deslocamento com o valor de 150N 
obtido através da regressão linear entre 140N e 160N [13]. 

Num estudo foram usados 7 cadáveres sem evidência de lesões cujos seus ligamentos laterais 

foram sequencialmente seccionados e 24 pacientes com diferentes historiais (10 sem lesões prévias e 

14 com lesão prévia já tratada). Procurou-se avaliar o desempenho deste dispositivo tanto na habilidade 

de avaliar o deslocamento anterior da articulação como a confiabilidade interobservador. Os resultados 

estão demonstrados na Figura 3.4 e na Figura 3.5.  
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Figura 3.4 – Translação anterior dos espécimes. 7 espécimes testados com o QAAT. Média e desvio padrão dos 
diferentes testes com ligamentos intactos, seccionamento do LTFA, LCF e LTFP [13]. 

 

Figura 3.5 – Translação anterior em (a) dos tornozelos esquerdo e direito de indivíduos sem lesões prévias e (b) 
sujeitos com historial de lesão unilateral previamente tratada [13]. 

O QAAT demonstrou uma elevada confiabilidade interobservador (0.94, correlação de 

Pearson). Quanto aos resultados podemos tirar uma série de conclusões. Em ambos os casos 

(cadáveres e pacientes) existe uma sobreposição de valores encontrados para ligamentos intactos, não 

intactos e com historial de lesão. Esta sobreposição torna impossível a definição de um limiar geral 

para que se possa admitir lesão sem nenhum exame extra. De salientar que o desvio padrão para cada 

medição no caso dos cadáveres é superior à própria diferença média entre cada corte sequencial. Por 

outro lado, os 10 pacientes sem historial de lesão demonstraram algumas diferenças de laxidão do pé 

esquerdo para o pé direito e, sendo este um teste comparativo, esta diferença anatómica pode causar 

conflitos. Não houve diferenças relevantes quanto ao estudo dos 14 pacientes com lesão prévia. 

Os autores afirmam que os dados retirados deste dispositivo não representam o atual 

deslocamento do talus em relação à tíbia. Uma medição não invasiva requer inevitavelmente 

referencias externas e não diretas. Pontos de referência que envolvem camadas e subcamadas finas 
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da pele não comprometem a medição, mas o facto de esta ser feita com o deslocamento relativo da 

parte posterior do calcâneo com a parte anterior da tíbia compromete no sentido em que existe um 

movimento relativo entre o talus e o calcâneo. O aparelho não é aconselhado para o uso no diagnóstico 

clínico [13]. 

3.3 Dynamic Anterior Ankle Test – DAAT 

O DAAT (Figura 3.6) difere do QAAT na medida em que a translação anterior da articulação é 

feita de modo súbita através da queda de um martelo cujo impacto provoca o movimento da gaveta 

anterior. Para além desta diferença o aparelho permite não só o deslizamento na direção ântero-

posterior como também rotação medio-lateral no plano horizontal que são medidas por dois 

potenciómetros.  

 

Figura 3.6 – DAAT. Tíbia firmemente segura a (F) através das cintas (S1) e (S2). O pé é apoiado na 
plataforma (P). Rolamentos de baixa fricção conectam (P) à base. O calcanhar está fixo à estrutura (C). O martelo 
(H1) é largado e bate em (C) na posição (H2). A plataforma (P) translada anteriormente e roda medialmente no 
plano horizontal. Dois potenciómetros conectados entre (P) e a base medem a translação e a rotação de (P) [14]. 

A leitura dos resultados é feita em 35 ms e a sua vantagem comparativamente com o QAAT é 

que a laxidão dos ligamentos é avaliada dentro do tempo dos reflexos musculares e portanto 

assegurando que a tensão muscular não influencie o resultado. 

Um estudo similar ao efetuado com o QAAT usou 1 cadáver sem evidência de lesões cujos 

seus ligamentos laterais foram sequencialmente seccionados (Figura 3.7) e 15 pacientes com 

diferentes historiais (10 sem lesões prévias e 5 com instabilidade crónica do tornozelo, Figura 3.8). 
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Figura 3.7 -Translação anterior (a) absoluta e rotação medial (b) dos cadáveres com e sem força compressiva e 
som os ligamentos intactos e seccionamento sequencial [14]. 

 Verifica-se que como os cortes sequenciais no cadáver, o aparelho foi capaz de medir o 

incremento de translação anterior cuja variação foi pequena em cada sessão. A rotação medio-lateral 

foi muito pequena, não afetada pelo seccionamento dos ligamentos e apresentaram reprodutibilidade 

fraca. 

 

Figura 3.8 - Translação anterior dos tornozelos esquerdos e direitos dos sujeitos normais e com lesão unilateral 
[14]. 
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 No caso dos pacientes, existe uma clara diferença entre os normais e os que possuem 

instabilidade crónica (o que não tinha sido observado no QAAT). A Diferença absoluta entre um pé e 

outro dos pacientes normais foi em média de 0.43mm e nos outros dois de 3.1mm 

 Este dispositivo poderá ter o potencial de detetar lesões ligamentares agudas no tornozelo devido 

ao evidente aumento de translação anterior, mas mais interpretações não são possíveis devido à 

amostra conter apenas um cadáver. No caso dos pacientes, este dipositivo também demonstrou 

potencial de identificar instabilidade crónica anterior no tornozelo. A reprodutibilidade do DAAT também 

demonstrou aceitável, no entanto os autores do estudo apontam vários defeitos. Para a comparação 

entre indivíduos, a massa do martelo deveria ser proporcional à massa do pé para efeitos de absorção 

de energia cinética pelos tecidos moles. Tal como no QAAT impões a questão de o que é que está 

realmente a ser medido sendo que é um teste não invasivo e são utilizadas marcas externas para o 

seu efeito. Por último, a amostra foi muito pequena possivelmente não representativa da população e 

impossibilitando mais conclusões [14]. 

3.4 Hollis instrumented ankle arthrometer  

 Este é um aparelho com 6 graus de liberdade que permite efetuar e medir o deslocamento antero-

posterior da articulação e também a aplicação de torque para provocar inversão e eversão no tornozelo 

(Figura 3.9). Permite ainda o controlo da força e momentos aplicados e a obtenção de dados num 

computador. Este equipamento esta disponível para o uso clínico e laboratorial. 

 

Figura 3.9 – Configuração do artrómetro e posicionamento do espécime [11]. 
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 Foram usados 7 cadáveres num estudo com o objetivo de demonstrar a relação entre a medição 

direta do movimento entre o talus e a tíbia e a medição através deste aparelho utilizando referencias 

externas em ambos os testes da gaveta anterior e de varização do talus (Tabela 3.2). Foram também 

testadas a confiabilidade e a reprodutibilidade deste dispositivo. 

Tabela 3.2 – Deslocamento total ântero-posterior (mm) e rotação inversão-eversão (graus) do movimento relativo 
da tíbia e calcâneo medidos nos ossos do cadáver diretamente e com o artrómetro [11]. 

 

 Tanto o deslocamento ântero-posterior como a inversão/eversão demonstraram uma relação 

linear com uma correlação de 0.878 e 0.858 respetivamente em relação à medição direta e indireta. 

Esta correlação significa que a medição efetuada pelo aparelho corresponde não exclusivamente, mas 

em grande parte, ao movimento relativo dos ossos. A confiabilidade interobservador e intraobservador 

tiveram um coeficiente de correlação interclasse (ICC 2,1) entre 0.8 e 0.97 que se traduz em uma 

confiabilidade elevada. O seccionamento dos ligamentos provocou um aumento significativo nos 

valores absolutos de movimento sendo que no ântero-posterior o LTFA teve maior impacto e no de 

inversão/eversão o LCF foi o mais significativo [11]. 

3.5 Ankle flexibility tester 

 O ankle flexibility tester (AFT) é um dispositivo parecido ao Hollis (Figura 3.10). É um instrumento 

com 6 graus de liberdade e permite também o movimento ântero-posterior e inversão/eversão do 

tornozelo. O AFT demonstrou ser um aparelho capaz de medir tanto o deslocamento linear como o 

deslocamento angular com precisão, reprodutibilidade e confiabilidade [35]. 

 

Figura 3.10 - Configuração do Ankle Flexibility Tester. (Adaptado [35]). 
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A principal razão de se apresentar este dispositivo é ter sido utilizado num estudo com pacientes 

com diferentes graus de entorse severa (II e III) e diferentes quantidades de reincidências. Por outro 

lado as diferenças foram comparadas em termos de mm/N e graus/N (curvas de carga-deslocamento) 

em vez dos seus valores absolutos. Neste estudo foram usados 27 pacientes, 12 pertencentes ao grupo 

A (lesão única tinha ocorrida há menos de 2 meses e tratada) e 15 ao B (mais de duas lesões ocorridas 

nos últimos 10 anos e tratadas). 

  

Figura 3.11 - Comparação das translações e rotações de tornozelos intactos e lesados do mesmo sujeito 

No geral, o aumento de laxidão em inversão/eversão para ambos os grupos foi insignificante, no 

entanto, no deslocamento antero-posterior já foi verificado algum impacto (Figura 3.11). Houve, 

contudo, algumas diferenças relevantes entre os grupos A e B. A variação interindividual foi inevitável 

tal como em todos os outros estudos havendo inclusive indivíduos cuja laxidão diminuiu. Este aparelho 

permitiu observar que os indivíduos com reincidências de entorses severas têm mais probabilidade de 

desenvolver laxidão mecânica e com maior diferença percentual (Figura 3.12), sobretudo os de grau 

superior (grau III) e portanto que tem o potencial de identificar instabilidades crónicas relacionadas com 

a instabilidade mecânica [18]. 
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Figura 3.12 - Diferença percentual da translação anterior do grupo A e B [18]. 

3.6 Conclusões acerca dos artrómetros 

A nível global já foi demonstrado que este tipo de dispositivos têm uma melhor precisão, 

objetividade, reprodutibilidade e confiabilidade que os testes tradicionais exercidos pelos médicos. Têm 

uma maior capacidade de identificar entorses agudas do que instabilidades crónicas, embora os testes 

revistos tenham sido feitos apenas em cadáveres com o seccionamento dos ligamentos. Demonstraram 

também que as diferenças de flexibilidade do pé esquerdo para o pé direito e a dominância do pé são 

fatores pouco significantes e portanto a comparação entre o pé lesado e o intacto continua a ser uma 

boa abordagem [36]. Outros dispositivos como o LigMaster [15, 16] e o Footplate [36] e outros estudos 

do Hollis [17, 20, 37] apresentaram resultados semelhantes. Um outro dispositivo [38] foi ainda usado 

para comparar tornozelos estáveis e instáveis e dentro dos instáveis diferenciar instabilidade mecânica 

de instabilidade funcional avaliando a rigidez dos ligamentos e obtendo resultados válidos. 

O problema destes aparelhos é que simplesmente reproduzem os testes de instabilidade 

tradicionais, nomeadamente o teste da gaveta anterior, que são testes com algumas falhas como já 

explicado e portanto a questão que se impõe é acerca da validade deles, ou seja, se eles efetivamente 

medem o que queremos. Dois estudos [19, 21] comparam o Telos com o QAAT, o DAAT e com o teste 

manual encontrando fracas correlações entre eles. A laxidão que é aqui medida não é apenas 

influenciada pelos ligamentos, mas também a congruência das superfícies articulares, a carga exercida, 

a proprioceção e os reflexos dos tecidos e músculos em torno da articulação. Devido à grande variação 

interindividual estes aparelhos poderão ser ferramenta mais benéfica na utilização comparativa entre o 

mesmo individuo ou um grupo homogéneo do que uma ferramenta de identificação de médias 

populacionais, valores absolutos e limiares. 

  



 

27 
 

4 Estudo do eixo da articulação talocrural – 

Revisão bibliográfica 

O teste da gaveta anterior usa a translação anterior do tálus em relação à tíbia como grau de 

liberdade para, de forma indireta, diagnosticar lesões ligamentares no tornozelo. Esta dissertação, 

tendo como base o mesmo princípio, procura uma forma de diagnosticar as lesões ligamentares usando 

apenas um grau de liberdade, embora distinto. O grau de liberdade aqui proposto é a rotação em torno 

do eixo da articulação talocrural representada na Figura 4.1. Este grau de liberdade foi proposto pelo 

facto de uma rotação em seu torno provocar um movimento de FP, de inversão e rotação interna. Esta 

é a posição do pé mais suscetível a uma rutura ligamentar lateral e provoca tensão no LTFA. Por outro 

lado, a rutura do ligamento LTFA provoca instabilidade na rotação do tornozelo e implica um aumento 

de amplitude de rotação. 

 

Figura 4.1 – Representação da rotação em torno do eixo da articulação talocrural. 

Este capítulo tem como objetivo o estudo do movimento da articulação talocrural e a localização 

e orientação do seu eixo de rotação durante os movimentos de DF e FP, sendo que estes movimentos 

são maioritariamente atribuídos a esta articulação. Existe alguma controvérsia acerca do eixo desta 

articulação e isto tem sido estudado ao longo de vários anos. O que faz o seu estudo e conclusões 

serem diversificadas é o facto de poucos trabalhos serem feitos sob as mesmas condições e terem 

diferentes objetivos e aplicabilidades. Outro grande fator da sua controvérsia é a maior parte dos 

estudos serem feitos com amostras muito reduzidas e haver grande variedade de resultados 

interindividuais. Neste capítulo estão, por ordem cronológica, investigadores que se considera mais 

relevantes e destacam-se as suas conclusões e inovações. 

4.1 Barnett e Napier, 1952 

O primeiro grande estudo da localização e orientação deste eixo foi feito por Barnett e Napier em 

1952 [39] apesar de em 1949 Buchanan [40] ter feito uma breve referência no seu manual de anatomia 

que este eixo passava pelo tálus, pela ponta do maléolo medial e ligeiramente abaixo do centro do 
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maléolo lateral. Barnett e Napier estudaram em 152 cadáveres a superfície articular superior do 

tornozelo e as influências da sua forma no eixo de rotação da articulação. 

Até à data o eixo era muitas vezes admitido como horizontal, o que pela observação dos perfis 

medial e lateral da tróclea indica que este seria um caso raro. Os autores afirmaram que o perfil lateral 

do tálus é quase sempre um arco de um círculo perfeito em qualquer que seja a posição de flexão que 

se encontra e que o eixo de rotação passa obrigatoriamente pelo centro desse círculo. Já o perfil medial 

do tálus é composto por dois arcos de dois círculos de raios diferentes dependendo da sua posição se 

encontrar em DF ou FP o que indica que o eixo de rotação varia com o movimento. A Figura 4.2 mostra 

que em DF o terço anterior do arco do perfil medial tem um raio menor que o do perfil lateral significando 

isto que quando é esta parte que se encontra em contacto face articular inferior da tíbia, o eixo que 

passa pelo centro dos 2 círculos dos perfis medial e lateral é inclinado para baixo lateralmente. Esta 

orientação foi identificada como a do eixo de DF. 

 

Figura 4.2 - Perfil medial e lateral do tálus em DF. A inclinação do eixo de DF (inclinado para baixo lateralmente) 
é obtida pela ligação dos centros de rotação [39]. 

No caso da FP, são os dois terços posteriores do perfil do tálus que se encontram em contacto com a 

face articular inferior da tíbia e o arco representante desta zona tem um raio superior ao do perfil lateral 

e, portanto, o eixo passa a ser inclinado para baixo medialmente como demonstra a Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Perfil medial e lateral do tálus em FP. A inclinação do eixo de FP (inclinado para baixo medialmente) 
é obtida pela ligação dos centros de rotação [39]. 
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Barnett e Napier concluíram então que o eixo desta articulação não é horizontal fixo mas 

inclinado para baixo lateralmente durante DF e inclinado para baixo medialmente durante a FP. 

Referem ainda que a mudança da orientação do eixo ocorre durante a variação de poucos graus em 

torno da posição neutra de flexão e está diretamente relacionada com a transição do contacto do tálus 

e dos diferentes arcos que definem o seu perfil medial. 

A inclinação do eixo demonstrou ter valores muito variados. Foi aproximadamente horizontal 

durante DF em 5% dos tornozelos e 12 % em FP. Raramente os perfis mediais e laterais apresentaram 

arcos de círculos idênticos. 

Do estudo da superfície articular superior tíbiofibular, os cadáveres foram colocados em grupos 

diferentes consoante a sua forma. Foram tiradas algumas relações entre a inclinação do eixo de rotação 

e a forma da superfície articular como são demostradas na Figura 4.4 e na Figura 4.5. 

 

Figura 4.4 – Histograma que demonstra que o tipo I de articulação está associada a um eixo de DF mais 
inclinado. Tipo III são mais horizontais [39]. 

 

Figura 4.5 – Gráfico que demonstra que o grau de variação de espessura do tálus se relacaciona com a 
inclinação do eixo durante a FP [39]. 
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Os tornozelos Tipo I são os que a área da superfície articular da tíbia é grande (maior que 20 mm2), 

plana, aproximadamente circular e orientada horizontalmente. 27% dos cadáveres inseriram-se neste 

grupo. Os de Tipo III apresentam uma superfície articular pequena (menos de 15 mm2), plana, 

geometria irregular, e consideravelmente inclinado em relação ao plano horizontal. 27.6% dos 

cadáveres inseriram-se neste grupo.  Pelos gráficos da Figura 4.4 conclui-se que as superfícies Tipo I 

estão associadas a uma inclinação do eixo mais acentuada durante DF ao contrário das de Tipo III cuja 

inclinação se apresenta muito menor, mais perto de um eixo horizontal. De notar que nenhuma relação 

entre a superfície da tíbia e o movimento de FP foi encontrada. 

Os autores também tentaram encontrar uma correlação entre a variação da espessura do tálus 

ao longo da direção antero-posterior. Ao longo desta direção a espessura vai diminuindo e uma 

variação mais acentuada da espessura demonstrou uma ligação direta com uma maior inclinação do 

eixo de FP. De notar que nenhuma relação foi feita com o eixo de DF.  

Embora os autores tenham estudado a inclinação deste eixo, nada nos dizem acerca do seu 

desvio em relação ao plano coronal. A falta de definição de planos e eixos pode também causar dúvidas 

em relação aos ângulos apresentados. A definição dos tipos de superfície tíbio-fibular foi também um 

pouco subjetiva. Apesar de não o referirem, observa-se pelos seus esquemas que o eixo passa sempre 

muito próximo da ponta do maléolo lateral e, em DF, também do maléolo medial. As implicações dos 

eixos orientados desta forma são que durante o movimento de FP o pé fará um movimento triplanar 

composto pela flexão, adução e inversão. No caso da DF o pé terá um movimento composto por 

extensão, abdução e eversão. 

4.2 J. H. Hicks, 1954 

J. H. Hicks, 1954 [41], num estudo também muito relevante concluiu que os eixos encontrados 

se encontram quase no mesmo local previsto por a Barnett e Napier referindo isso mesmo no seu 

trabalho. 

Utilizou 15 pés recentemente amputados de jovens sem presença de qualquer patologia. As 

amostras não foram dissecadas abaixo de um ponto 4 cm acima do tornozelo, a tíbia foi fixa a um 

suporte e os movimentos obtidos através de tensão nos tendões para que simulassem o mais possível 

movimentos naturais. Os seus testes incluíram movimentos com o pé livre e sob o peso do próprio 

corpo embora que simulado. A determinação do eixo foi feita da forma representada na Figura 4.6. O 

princípio deste método, utilizado por vários autores embora de diversificadas formas, tem como objetivo 

o alinhamento por forma iterativa de um pino/vareta ou outra solução com o eixo real e que, quando o 

movimento da articulação provocar no pino apenas uma rotação em torno do seu próprio eixo, este se 

encontra alinhado com o eixo da articulação. Caso contrário o pino descreverá um arco e quanto menor 

o arco, mais próximo este se encontra alinhado com o eixo procurado. 
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Figura 4.6 – Método de determinação dos eixos. Um eixo já foi determinado e encontra-se rigidamente fixado a 
um dos seus segmentos. O outro está em processo de ajustamento. A descrição de um arco por parte da ponta 
distal da vareta indica que esta não se encontra alinhada com o eixo. A espiga (mt.s) no 1º metatarso tem 
conectados dois arames maleáveis. A espiga (n.s) no navicular tem conectado a vareta que representa o eixo da 
1ª articulação tarsometatársica. A vareta (t.c.n) representa o eixo da articulação subtalar e já se encontra 
rigidamente fixada ao tálus. (r.) são as varetas conectadas ao calcâneo e ao navicular. A espiga (t.s) está fixada 
ao tálus. (m.w.) é um arame maleável. (1 r.) é a vareta que representa o eixo da 1ª articulação tarsometatársica. 
(w.) barra de cera que vem da espiga fixada ao calcâneo [41].  

Hicks refere que existe um eixo durante a DF e outro durante a FP e ainda que não pode existir 

movimento nesses dois eixos em simultâneo. Ao contrário de Barnett e Napier que descrevem estes 

eixos pela sua inclinação com o plano horizontal, este descreve-os pela sua localização em relação a 

marcas anatómicas superficiais que neste caso são os maléolos lateral e medial. O eixo de DF passa 

num ponto 1.5 cm anterior à ponta distal do maléolo medial e por outro 0.5 cm inferior à ponta distal do 

maléolo lateral. O eixo de FP passa num ponto 1.5 cm anterior e 1 cm inferior à ponta distal do maléolo 

medial e 0.5 cm superior à ponta distal do maléolo lateral. A Figura 4.7 representa esquematicamente 

a localização dos eixos sendo que p.a. refere-se ao eixo de FP e d.a. ao de DF.  
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Figura 4.7 – Eixos das articulações do pé. Pé na posição base relaxado e completamente apoiado. O tornozelo 
encontra-se numa posição de flexão moderada. Eixo de DF (d.a.). Eixo de FP (p.a.). (Adaptado [41]). 

Hicks concluiu que os eixos permaneceram os mesmos quando o pé estava livre ou sob o peso 

do corpo (closed chain) e descreveu ainda os movimentos durante DF e FP bem como a sua amplitude 

(Erro! A origem da referência não foi encontrada.). De realçar que para cada eixo, definiu extensão 

omo rotação superior em relação ao eixo e flexão como rotação inferior. 

Tal como Barnett e Napier, o autor caracteriza esta articulação como uma dobradiça, ou seja, 

tem o seu movimento num único plano predeterminado sendo este plano perpendicular ao eixo de 

rotação, rotação pura. A tensão ou relaxamento dos tendões, embora possa ter várias direções, 

provocam sempre uma rotação bem definida ora num sentido ora no sentido contrario respetivamente. 

Mais um vez o estudo apresenta algumas falhas de dados objetivos. Não existem informações 

acerca de desvios padrão, a amostra utilizada é muito reduzida e não existe informação para saber se 

ela pode ser representativa de uma população. Outra falha é a falta de definição do movimento de DF 

e FP em termos de amplitude específica bem como, e muito importante, a caracterização da posição 

neutra e consequentemente o momento em que se dá a passagem de DF para FP e a respetiva 

mudança de eixo. Por último, a própria simulação do peso do corpo não foi muito bem descrita e falta 

informação sobre as condições em que foi feita para se poder aceitar a afirmação de que os eixos se 

mantêm inalteráveis quer em situação de pé livre quer em closed chain. 



 

33 
 

4.3 D. G. Wright em 1964 

D. G. Wright em 1964 [42] fez um estudo dos padrões da rotação em relação aos eixos subtalar 

e talocrural em indivíduos durante a marcha. Para isso utilizou um dispositivo que permitia ajustar a 

localização dos eixos em cada individuo segundo a informação dada por Hicks e Barnett e Napier, 

usando apenas um eixo fixo (Figura 4.8). Refere que o ajuste foi iterativo até que o sujeito não sentisse 

interferência no seu movimento normal. Comenta ainda que uma possível objeção ao seu estudo foi o 

aparelho ser menos adaptável que o pé e que este é que terá ditado os movimentos. Por outro lado a 

falta de sensibilidade a restrições de movimento por parte dos sujeitos poderá ter sido uma 

manifestação da adaptabilidade do próprio pé. No entanto o autor acredita que a liberdade 

proporcionada pelo dispositivo não foi significativamente diferente de um pé livre. 

 

Figura 4.8 - Dispositivo de eixo único utilizado por Wright [42]. 

 

 

 

 

4.4 R. E. Isman e V. T. Inman, 1969 

V. T. Inman, 1969 [43], talvez o mais conhecido e mais citado nome no que se refere ao estudo 

da articulação talocrural, descreve-nos neste trabalho a localização do eixo desta articulação. Teve 

como objetivo investigar se esta articulação tem apenas um ou vários eixos de rotação. Caso tenha 

vários, se eles são tão próximos que nos permite clinicamente a assunção de apenas um. A possível 

localização do eixo através de marcas anatómicas superficiais e ainda o cálculo de possíveis 
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correlações no seu estudo e medições, nomeadamente comparações com o eixo da articulação 

subtalar. 

Foram utilizadas 46 pernas amputadas com um corte transversal pelo terço mais distal da tíbia 

e os tecidos em torno da articulação foram dissecados mantendo todos os ligamentos e capsulas 

estruturais intactas. Segundo Inman, existem diversos fatores que determinam o movimento da 

articulação, mas que durante o seu estudo a única limitação de movimento foram as formas das 

superfícies articulares. A amostra foi constituída maioritariamente por idosos o que não é 

verdadeiramente representativo da população geral. Nenhum sujeito apresentava algum tipo de 

patologia severa. 

Inman refere que Barnett e Napier, Hicks e Krause (1903) defendem que este é um eixo variável, 

enquanto outros, Braus (1921) e Cunningham (1902) defendem a ideia de eixo único. O estudo dos 

perfis mediais e laterais da superfície superior da tórclea obtidos por um corte paralelo ao plano das 

facetas dos maléolos concluem que estes não formam um arco de um círculo perfeito, mas tendem a 

ser elípticos. Esta conclusão confirma os resultados obtidos por Barnett e Napier, no entanto o autor 

afirma que como os planos das facetas maleolares raramente são ortogonais ao eixo determinado 

experimentalmente, a hipótese de eixo único não pode ser necessariamente excluída. No seu estudo, 

os resultados obtidos indicam que a articulação talocrural pode ser considerada como tendo um só 

eixo. No entanto, devido às grandes variações da sua localização, este eixo requer um estudo individual 

para a sua determinação. 

 

Figura 4.9 – Pé direito e respetivos eixos talocrural (mais horizontal) e subtalar. Vista posterior (esquerda) e vista 
Anterolateral (direita) [43]. 

A localização do eixo foi feita através de um dispositivo especificamente desenhado paro o 

propósito. O seu princípio tem como base o já descrito por Hicks, embora a forma como o princípio é 

aplicado seja totalmente diferente. Tanto o dispositivo como o método de determinação do eixo 

encontram-se em [43]. O próprio Inman afirma que a técnica utilizada foi um pouco grosseira e que a 

determinação precisa do eixo não foi possível, tendo aceite resultados em que a vareta utilizada em 

vez de rodar sob o seu próprio eixo apresentou uma divagação ântero-posterior de 1-3mm. As 

medições foram feitas de 5 formas diferentes:  

1. O ângulo entre o eixo da articulação talocrural e o eixo longitudinal da tíbia, Figura 4.10. 
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2. O ângulo entre o eixo da articulação talocrural e a linha média do pé projetado no plano horizontal, 

Figura 4.11. 

3. O ângulo entre o eixo da articulação talocrural e o eixo da articulação subtalar projetado no plano 

horizontal, Figura 4.12.  

4. O ângulo real entre o eixo da articulação talocrural e o eixo da articulação subtalar, Figura 4.13. 

5. Localização do eixo da articulação talocrual em relação aos maléolos lateral e medial, Figura 4.14 

e Figura 4.15. 

  

Figura 4.10 - Ângulo entre o eixo da articulação talocrural e o eixo longitudinal da tíbia [43]. 

  

Figura 4.11 - Ângulo entre o eixo da articulação talocrural e a linha média do pé projetado no plano horizontal [43]. 
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Figura 4.12 - Ângulo entre o eixo da articulação talocrural e o da articulação subtalar projetado no plano 
horizontal [43]. 

 

Figura 4.13 - Ângulo real entre o eixo da articulação talocrural e o eixo da articulação subtalar [43]. 

 

Figura 4.14 – Localização do eixo talocrural com respeito à parte mais distal do maléolo lateral (esquerda) e com 
respeito à parte mais lateral do maléolo lateral (direita) [43]. 
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Figura 4.15 - Localização do eixo talocrural com respeito à parte mais distal do maléolo medial (esquerda) e com 
respeito à parte mais medial do maléolo medial (direita) [43]. 

Inman conclui que, tal como esperado, existe uma grande variedade interindividual em todas as 

medições, mas que, de grosso modo, a amostra apresenta uma distribuição normal. Tal como já 

referido, os seus dados indicam que a articulação talocrural pode ser considerada como tendo um único 

eixo, mas que as variações interindividuais requerem que este seja estudado individualmente. Por 

último refere que, a utilização de marcas esqueléticas na determinação da localização do eixo podem 

viáveis.  

Este estudo já demonstra uma maior preocupação na objetividade dos dados, bem como uma 

boa definição dos eixos e planos intervenientes. Cada autor define as suas marcas referenciais da sua 

própria maneira e, mesmo que não sejam totalmente diferentes, as pequenas variações dessas 

referências bem como a variedade interindividual tornam difícil uma comparação direta entre resultados 

obtidos. É então importante que em cada estudo, os métodos de medição sejam bem definidos. Deve-

se também destacar a dimensão dos desvios padrão, nomeadamente nas medições dos pontos por 

onde o eixo passa relativamente aos maléolos, o que mais uma vez só demonstra a grande variedade 

interpessoal e a importância deste eixo ter de ser localizado individualmente. Esta tentativa de 

localização do eixo em relação a marcas esqueléticas, é no entanto muito importante para que o estudo 

possa ser feito de forma não invasiva ao contrário dos trabalhos que, até à data (incluído) foram apenas 

feitos em cadáveres. 

4.5 R. E. Isman e V. T. Inman, 1976 

Em 1976, V.T. Inman [44] voltou a publicar outro estudo revendo os seus métodos e aumentando 

a sua amostra, utilizando 107 Cadáveres. Apresenta também um novo conceito acerca da forma do 
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tálus se assemelhando-se a um tronco de cone em vez de um cilindro como referido por autores 

anteriores. 

Inman obteve resultados diferentes com as suas novas medições e os resultados do ângulo que 

eixo empírico da articulação faz com a linha média da tíbia podem ser vistos na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Ângulo entre o eixo empírico da articulação talocrural e a linha média da tíbia [44]. 

Dos resultados obtidos, e para todos os indivíduos, este eixo foi sempre obliquo à superfície 

articular da tíbia, fazendo com esta um angulo de 11.3° +/- 4.1° num intervalo entre 2° - 21°. Na maior 

parte dos cadáveres o eixo localizou-se ligeiramente distal da ponta mais distal dos maléolos, mas com 

variações interindividuais. O autor refere que, clinicamente, a determinação deste eixo pode ser feita 

pressionando os dedos inferiormente às pontas distais dos maléolos como mostra na Figura 4.17 ou 

conectando essas mesmas pontas numa radiografia ântero-posterior do pé como demonstrado na 

Figura 4.18 e obter resultados de precisão razoável da inclinação em relação ao plano coronal. 

 

Figura 4.17 – Estimação da posição do eixo por palpação dos maléolos [44]. 
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Figura 4.18 – Raio-X da vista antêro-posterior the dois cadáveres escolhidos ao acaso. A vareta representa o 
eixo estimado que passa ligeiramente abaixo daponta dos maléolos [44]. 

Inman realizou também que a forma do tálus se assemelha a um tronco de cone cujo vértice se 

encontra na direção medial e tal como Barnett e Napier conclui que o raio de curvatura do lado medial 

é inferior ao lateral. Foram feitos em 86 cadáveres cortes com uma serra na superfície do tálus enquanto 

este rodava entre DF e FP à volta do seu eixo empírico determinado. Através da Figura 4.19, é possível 

verificar a convergência desses cortes e que tendem a convergir para o eixo de rotação da articulação. 

 

Figura 4.19 – Fotografia de três tálus em que três fios de Kirshcner foram pressionados nos cortes da serra. 
Todos os fios convergem para a vareta representativa do eixo [44].  

Este conceito do tálus explica algumas características desta articulação. O perfil da faceta do 

maléolo medial encontra-se mais próximo do vértice do cone, apresentando um arco de curvatura 

menor e, para uma mesma variação angular da articulação, descreve um movimento ântero-posterior 

menor que o lateral que se encontra mais perto da base do cone. A Figura 4.20 resume este conceito.  

 

Figura 4.20 – Representação do conceito de que a tróclea do tálus é uma secção de um cone. [44]. 
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Neste trabalho Inman reviu as suas técnicas e aumentou a dimensão da sua amostra. Apresenta-

nos também algumas soluções para a determinação in vivo do eixo de rotação afirmando-as como 

tendo uma precisão razoável. No que toca à forma do tálus as comparações com o trabalho de Barnett 

e Napier são evidentes (Figura 4.20) quando estes referiram que o perfil lateral do tálus era quase 

sempre um arco de um círculo perfeito e que o mesmo não se passava com o medial. No entanto, estes 

tal como Hicks, defendem a teoria de um eixo variável, ao contrário de Inman. 

4.6 Sammarco, 1977 

Sammarco, 1977 [45] fez uma abordagem um pouco diferente deste assunto, analisando o 

movimento da articulação no plano sagital em termos do seu centro de rotação e das suas velocidades 

superficiais. O seu estudo foi feito através de raio-x em pessoas vivas durante movimentos de marcha 

e, portanto, por vezes o pé encontrando-se sob o peso do corpo e outras vezes livre. 

O autor analisou o movimento da tíbia em relação ao tálus e, segundo ele, esta roda sob um eixo 

que vai variando ao longo do movimento. Esta variação do eixo e, portanto, do centro de rotação da 

tíbia deve-se ao facto da superfície superior do tálus não ter uma forma geométrica perfeita como um 

cilindro ou um cone. A Figura 4.21 demonstra esta observação. A Figura 4.21 (esquerda) tem 

representado o centro que provocou a rotação do ponto A para o ponto B, a Figura 4.21 (centro e 

direita) demonstram vários momentos do movimento e os respetivos centros de rotação e vetores de 

velocidade. 

 

Figura 4.21 – Centros instantâneos de rotação ao longo do movimento de DF [45]. 

Sammarco afirma que esta variação do centro de rotação não se deve apenas à forma do tálus 

mas também à laxidão natural da própria articulação e que estes centros não estão necessariamente 

contidos no tálus nem em nenhuma área específica e que podem variar consideravelmente.  

Para melhor entender isto, estudou o movimento relativo das superfícies do tálus e da tíbia 

representando o vetor de velocidade instantânea do ponto de contacto delas, Figura 4.21 (direita). 

Concluiu que quando o vetor velocidade instantânea da superfície é paralela à própria, existe 
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escorregamento. Caso o vetor aponte para dentro do tálus existe compressão das superfícies e, caso 

aponte para fora ocorre separação da articulação. 

Neste artigo encontramos também referências em relação à importância dos ligamentos durante 

estes movimentos, nomeadamente a lesões provocadas por supinação. Um individuo com instabilidade 

do tornozelo cujo resultado do teste da gaveta anterior foi positivo foi posto a fazer o exercício de 

marcha. Quando a articulação estava sob o peso do próprio corpo, os centros de rotação encontraram-

se dentro do tálus e os resultados obtidos foram semelhantes aos de tornozelos sem qualquer tipo de 

patologia em que escorregadela das superfícies se deu de forma normal. Quando o pé se encontrava 

livre, os centros de rotação apareceram mais dispersos, em baixo e em cima da superfície tibiotalar e 

a escorregadela entre as superfícies se deu de forma anormal, fazendo com que a articulação se 

movesse de forma errática. 

Este estudo defende a ideia de um eixo de rotação helicoidal que varia instantaneamente no 

tempo. É o primeiro que aborda esta questão em termos de velocidades instantâneas e que conclui 

que os movimentos de rotação não estão apenas ligados à forma da superfície do tálus e da tíbia, mas 

que os seus movimentos relativos não são 100% concordantes ocorrendo escorregamento durante a 

amplitude de movimento. Os ligamentos têm também grande importância nomeadamente quando a 

articulação não esta sob acção do peso do corpo e a estabilização por parte da superfície óssea não é 

tão eficaz, provocando movimentos anormais e erráticos quando lesionados. 

4.7 Parlasca e D’Ambrosia 1979 

 Em 1979, Parlasca e D’Ambrosia [46] fizeram um estudo em que descrevem os padrões 

rotacionais do tornozelo no plano horizontal e sagital, em vez de apenas no plano sagital como feito 

por Sammarco em 1977 [45]. Afirmam que o estudo do centro instantâneo de rotação reflete com 

melhor precisão a cinemática do tornozelo que os estudos que descrevem o seu movimento com eixos 

fixos como já vimos anteriormente. 

 Foram usados 7 cadáveres em que a pele e os tecidos subcutâneos foram dissecados. Os 

movimentos de flexão e extensão foram observados através de imagens raio-x, um dispositivo que 

limitava o movimento do tornozelo ao plano sagital, e pinos inseridos nas estruturas ósseas. Os testes 

foram efetuados para cada cadáver em 3 diferentes modos. O primeiro feito sem lesão nos ligamentos, 

o segundo com um corte na parte anterior do ligamento deltoide ou com uma incisão no LTFA e em 

terceiro corte total ou dos ligamentos mediais ou laterais. Foram tirados raio-x em 5 momentos 

diferentes, máxima FP, ponto médio entre máxima FP e posição neutra (dado como 15° de FP), posição 

neutra, ponto médio entre a posição neutra e máxima DF (dado como 15° de DF) e ainda máxima DF. 

Para cada sujeito 4 centros de rotação foram encontrados, um entre cada duas posições consecutivas. 

 Os padrões dos movimentos dos centros instantâneos de rotação variaram interindividualmente 

nos tornozelos sem lesão embora 96% se tenha localizado num raio de 1.2cm do ponto central 
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esquematizado na Figura 4.22. A média do desvio destes centros de rotação em relação ao ponto 

central foi de 5.75mm (SD=3.82mm). O eixo das ordenadas foi definido pela bissetriz da tíbia e o eixo 

das abcissas foi definido como o eixo ortogonal que passa pelo pela intersecção do eixo das ordenadas 

com o ponto mais distal da tíbia.  

 

Figura 4.22 – 96% dos centros instantâneos de rotação localizaram-se numa área centrada negativamente a 2 
cm abaixo da intersecção x-y. O raio da área foi de 1.2 cm [46]. 

 Os resultados variaram de tornozelo para tornozelo tanto nos intactos como nos lesados. Dos 79 

centros instantâneos encontrados, 62 (78%) encontraram-se dentro de um raio de 1.2cm do ponto 

central e dos 17 que se encontraram mais afastados que 1.2cm, 15 (89%) foram calculados a partir de 

movimentos em pontos extremos da amplitude total do tornozelo. A Tabela 4.1 mostra-nos os 

resultados obtidos. O desvio destes centros fora da área central não foi estatisticamente significante 

para as lesões mediais e laterais, no entanto um maior desvio foi obtido para a lesão lateral 

particularmente nos movimentos em posições extremas. Curiosamente o desvio foi maior para apenas 

o corte no LTFA do que no corte total dos ligamentos laterais para um caso particular de um sujeito. 

Tabela 4.1 – Resultados da análise do centro instantâneo no plano vertical [46]. 

 

 A rotação horizontal da articulação talocrural em tornozelos normais foi em média de apenas 2º 

de rotação (inferior a uma média de 6º da articulação subtalar) só verificada em FP. Os resultados 

foram comparados em cada sujeito com os ligamentos lesados e não lesados. Com cortes nos 

ligamentos mediais anteriores as variações não foram muito significativas, Figura 4.23 (canto superior 

esquerdo). Já uma lesão total do ligamento deltoide (Figura 4.23, canto superior direito) provocou uma 

alteração significativa na cinemática do tornozelo, nomeadamente um aumento da rotação medial em 

FP e de rotação lateral em DF. Embora o aumento da rotação seja evidente em todos os sujeitos, a 

sua variação não foi igual, especialmente em FP. O corte no LTFA (Figura 4.23, canto inferior 
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esquerdo) também alterou consideravelmente a cinemática da articulação, sendo o seu efeito mais 

visível no movimento médio de FP. O corte total dos ligamentos laterais (Figura 4.23, canto inferior 

direito) apresentou resultados semelhantes ao corte no LTFA. As maiores variações de rotação deram-

se em FP devido aos ligamentos laterais. Em DF essas variações foram maioritariamente causadas 

pela parte posterior do ligamento deltoide.  

 

Figura 4.23 – Efeito da lesão dos ligamentos na articulação do tornozelo. O triângulo negro representa o valor 
médio de um tornozelo normal e a circunferência representa o valor médio do tornozelo em condições 

patológicas 

 O autor conclui que o seu estudo indica que esta articulação não pode ser considerada como 

dobradiça simples, ou seja, como tendo um eixo fixo e que restrições na rotação da articulação subtalar 

podem implicar um maior esforço rotacional na estrutura da articulação talocrural. 

 Tal como Sammarco em 1977, este estudo incide nos centros de rotação da articulação no plano 

sagital e mais uma vez se conclui que a assunção de que um eixo fixo se trata apenas de uma 

simplificação. Foi também analisada a cinemática no plano horizontal o que faz todo o sentido já que a 

orientação deste eixo implica necessariamente uma rotação medial durante flexão e lateral durante 

extensão. Mais uma vez foi demonstrada a importância dos ligamentos na estabilidade desta 

articulação e que este eixo não pode ser simplesmente determinado pela geometria óssea. A amostra 

utlizada foi consideravelmente reduzida e, sem mais testes estatísticos, não podemos confirmar a 

representatividade desta amostra da população geral e como visto um comportamento anormal tem 

estatisticamente enorme relevância. 
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4.8 Siegler, 1988 

Em 1988, Siegler [23] estudou com mais pormenor a diferença dos movimentos relativos da 

articulação talocrural e subtalar, evidenciando assim as componentes e as amplitudes de movimento 

que se devem a cada uma e portanto ajudando a melhor compreender do eixo de rotação da articulação 

compreendida entre a tíbia e o tálus. Refere quem em estudos prévios como o de Hicks, Barnett e 

Nappier, Inman e Wright, o movimento de DF/ FP é apenas associado à articulação talocrural e o de 

inversão/eversão à subtalar e que os eixos fixos encontrados são um modelo aproximado e uma média 

global. Esta aproximação tem a desvantagem de certas características cinemáticas serem 

negligenciadas. 

Foram utilizados 15 cadáveres amputados abaixo do joelho e submetidos a cargas não axiais. 

Foi utilizado um dispositivo próprio bem como um sistema de coordenadas próprio representado na 

Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 – Definição do sistema de coordenadas para a articulação talocrural e subtalar [23]. 

Cada pé foi assente numa plataforma em posição neutra (tornozelo a fazer 90°) e aplicado o 

sistema de coordenadas individualmente de forma a manter consistência e reprodutibilidade dos testes. 

Embora este estudo apresente uma grande quantidade de resultados quero apenas salientar alguns, 

os mais interessantes para esta tese, apesar de não conterem conclusões diretas acerca do eixo que 

procuramos.  
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A Tabela 4.2 mostra-nos o movimento relativo entre o complexo do tornozelo e entre cada 

articulação (talocrural e subtalar). Através dela conseguimos entender que os movimentos de rotação 

simples de DF/FP, inversão/eversão, adução/abdução são uma soma dos movimentos dos 3 ossos e 

não se devem nem apenas a um nem apenas a uma articulação. Um exemplo disso é por exemplo o 

movimento de FP, normalmente atribuído exclusivamente à articulação talocrural. Podemos observar 

que no complexo, o movimento total α (rotação em torno do eixo de DF/FP) foi em média de 40.92° e 

que deste total apenas 32.73° são atribuídos ao movimento relativo entre o tálus e a tíbia. De notar que 

a FP é atribuída como rotação α e que esse eixo não e coincidente com o eixo de rotação da articulação 

e portanto durante a amplitude de movimento o pé muda a sua posição em relação ao eixo geral do 

laboratório e que outras rotações como a β e a γ em referenciais próprios vão ter contribuições para a 

rotação α geral. 

Tabela 4.2 – Resultados das amplitudes de movimento do pé. Primeiras 3 colunas: complexo articular; Colunas 
4-6: articulação talocrural; Colunas 7-9: articulação subtalar [23]. 

 

 Os autores também observaram que não existiram rotações puras e encontraram sempre 

translação do calcâneo em relação à tíbia, apesar de em muitos casos serem insignificantes. Durante 

a DF, o calcâneo transladou na direção e2 (posterior-anterior) 5.6 mm +/- 1.5 mm e menos de 1.5 mm 

nas direções e1 e e3 (lateral-medial e inferior-superior respetivamente). Durante FP, transladou -3.4 mm 

+/- 1.4 mm na direção e2 e menos de 1mm nas direções e1 e e3. Inversão/eversão menos de 1.2mm 

em todas as direções e adução/abdução menos de 1 mm em todas as direções. 

As rotações em relação aos eixos helicoidais das articulações talocrural e subtalar também foram 

calculados bem como as suas contribuições para as rotações dos eixos do sistema geral α, β e γ. A 

Figura 4.25 mostra-nos que, por exemplo, em DF/FP nas amplitudes extremas a contribuição para o 

incremento da rotação α é maior por parte da rotação em relação ao eixo helicoidal da articulação 

subtalar (ϴs). Durante o resto da amplitude a contribuição da talocrural (ϴa) é muito maior.  
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Figura 4.25 – Relação entre o rácio da rotação em torno de eixo helicoidal subtalar (ϴs) e talocrural (ϴa) durante 
a rotação ao longo dos eixos α (1ª), β (2ª) e γ (3ª) [23]. 

Este foi um estudo mais uma vez efetuado in vitro e não temos nenhuma comparação com in 

vivo para poder assumir como sendo um comportamento normal. O número de cadáveres utilizados 

(15) foi maior que muitos estudos, mas ainda assim um número um pouco reduzido. A não utilização 

de forças axiais e de apenas momentos puros faz com que estes resultados não descrevam os 

movimentos do pé sob o peso do próprio corpo. Estamos mais uma vez perante a hipótese de que este 

eixo da articulação talocrural é helicoidal querendo isto dizer que a articulação não pode ser 

considerada com articulação tipo dobradiça, que o seu movimento não se confina à rotação em torno 

de um eixo fixo e que tem contribuições não só para o movimento de DF/FP como para todos os outros. 

Depois da leitura deste estudo é evidente a importância na terminologia do que é o movimento do 

tornozelo e a que articulação nos referimos. Muitos autores referem-se à articulação talocrural como o 

tornozelo e portanto os resultados obtidos são no geral superiores do que considerando apenas a 
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articulação. É também retirada a conclusão de que, no estudo da articulação compreendida entre a 

tíbia e o tálus e nomeadamente no estudo do seu eixo de rotação, poderão ser necessárias as 

imobilizações tanto da tíbia como do calcâneo a fim de obter resultados mais precisos. 

4.9 A. Lundberg, 1989 

Em 1989 A. Lundberg [47, 48, 49] apresenta-nos um dos estudos mais citados no que toca à 

teoria de um eixo helicoidal. Comenta os trabalhos de Barnett e Napier e de Hicks referindo que não 

há informação acerca de como se dá a mudança de eixo de DF para FP e que o movimento contínuo 

do pé indicaria uma mudança abrupta no eixo. Destaca a importância da definição deste eixo para o 

cálculo de forças e torques na articulação e na utilização de articulações artificiais. 

Foram usados 8 voluntários em testes efetuados sob o peso do seu próprio corpo. Marcas de 

tântalo foram introduzidas tanto na tíbia, no tálus e no perónio, calcâneo, escafoide, cuneiforme medial 

e primeiro metatarso. Os eixos coordenados usados estão representados na Figura 4.26. Os indivíduos 

foram postos na plataforma representada na Figura 4.27 e dois tubos de raio-x posicionados 

anteriormente e medialmente. As exposições foram tiradas em intervalos de 10 graus desde uma 

amplitude de 30° de DF a 30° de FP, de 20° de pronação a 20° e de 20° de rotação medial a 10° de 

rotação lateral. Através das marcas de tântalo nas exposições e com uma grelha de referência, foi feita 

uma análise cinemática fornecendo o eixo helicoidal representativo do movimento entre cada duas 

posições consecutivas (10°).  

 

Figura 4.26 – Sistema de coordenadas. A origem encontra-se na tíbia e as rotações positivas estão 
representadas pelas setas 
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Figura 4.27 – Plataforma com a perna posicionada e os tubos raio-x colocados de forma a obter exposições 
ântero-posteriores e laterais. Os pontos nos ossos representam as marcas radiopacas utilizadas [48]. 

Os resultados da localização e orientação do eixo durante os movimentos de DF/FP foram 

projetados nos planos coronal, horizontal e sagital como demonstram a Figura 4.28, Figura 4.30 e 

Figura 4.31 respetivamente. 

 

Figura 4.28 – Eixos helicoidais discretos dos 8 indivíduos para cada intervalo de 10 entre 30 de FP a 30 de DF 
projetados no plano coronal [48]. 
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Figura 4.29 – Média da orientação do eixo em DF e FP [47]. 

Quando projetado no plano coronal, o eixo mudou a sua posição de uma inclinação que era ou 

inferior medial ou horizontal para uma inclinação inferior lateral. Entre 10° e 30° graus de DF, o eixo 

helicoidal foi paralelo a uma linha que passa pelas pontas distais dos maléolos, semelhante ao eixo 

descrito por Inman. Alguns indivíduos demonstraram eixos distintos para DF e para FP, outros 

apresentaram um padrão mais contínuo durante a rotação. A maior diferença de inclinação entre eixo 

em FP e DF foi entre 18° e 63° (média de 37°). 

 

Figura 4.30 – Eixos helicoidais discretos dos 8 indivíduos projetados no plano horizontal. Os eixos tendem a 
passar pelo centro dos maléolos [48]. 

Quando projetado no plano horizontal, o eixo encontrou-se sempre muito perto das pontas dos 

maléolos e as suas variações foram insignificantes. No caso das projeções no plano sagital as 

diferenças na inclinação do eixo foram consideráveis. 
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Figura 4.31 – Eixos helicoidais discretos dos 8 indivíduos projetados no plano sagital [48]. 

Em todos os movimentos de DF/FP, pronação/supinação e rotação medial/lateral os eixos foram 

variando a sua orientação, mas intersectaram ou passaram sempre muito perto de um ponto central no 

tálus como demonstra a Figura 4.32. Este ponto foi localizado ligeiramente lateral a um ponto médio 

na linha que liga as pontas distais dos maléolos. 

 

Figura 4.32 – Todas as projeções do eixo no plano sagital e coronal durante DF, PF, pronação, supinação, rotação 
medial e lateral de um individuo. Os eixos tendem a cruzar numa pequena área dentro do tálus. Todos os outros 
sete indivíduos demonstraram um padrão similar [48]. 

A Tabela 4.3 e a Tabela 4.4 demonstram os resultados individuais das orientações dos eixos 

durante DF e FP. 
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Tabela 4.3 – Eixos do movimento durante os três intervalos de FP. O eixo é dado em graus em relação ao plano 
horizontal, valores negativos denotam uma inclinação para baixo medialmente. Rotação do eixo é dada em graus 
por cada intervalo de 10° 

 

Tabela 4.4 - Eixos do movimento durante os três intervalos de DF. 

 

A Tabela 4.5 apresenta resultados das médias de rotação em relação aos eixos coordenados 

(Figura 4.26) para cada input que se deram na articulação talocrural. De notar que por vezes a rotação 

é maior que o input concluindo-se que como o pé se encontra em “closed chain” outras articulações 

terão rotações inversas para equilibrar. A Figura 4.33 apresenta o padrão médio de rotação medial e 

lateral do tálus durante a DF e FP. De notar que de 30 graus de FP até 10 a maior parte dos sujeitos 

apresentou rotação interna do tálus seguida de rotação externa até à posição de 30 graus de DF. Esta 

mudança do padrão de rotação indica uma inversão na inclinação do eixo dada perto da zona neutra. 



 

52 
 

Tabela 4.5 – Rotação do tornozelo em relação aos eixos coordenados por cada input no eixo talocrural [49]. 

 

Figura 4.33 – Rotação do tálus à volta do eixo vertical. Padrão inicial de rotação interna seguido de rotação 
externa [49]. 

Os resultados das orientações dos eixos e das suas variações tiveram uma diferença 

considerável de individuo para individuo embora os seus padrões tenham sido consistentes. O método 

utilizado é um método muito preciso para a análise in vivo a três dimensões e as suas restrições são a 

sua natureza invasiva e a dificuldade de aplicar em condições dinâmicas. O eixo demonstrou-se 

helicoidal e portanto não estamos perante um ou mais eixos fixos, mas sim um eixo que varia 

continuamente ao longo do movimento. No entanto, os autores concluem que existem eixos distintos 

para DF e FP e que a mudança é abrupta tal como tinham previsto. 

Este estudo apresenta resultados muito interessantes. Temos pela primeira vez um estudo in 

vivo em que a articulação é analisada sob o peso do próprio corpo e portanto simula melhor o 

comportamento natural do pé. Contudo, se é certo que 30 graus de DF estão perto do máximo da 

amplitude, 30 graus de FP não se encontram no máximo da amplitude. Este limite de amplitude na 

análise influência os resultados e as suas respetivas médias. Como visto anteriormente o eixo aumenta 

a sua inclinação com o aumento da flexão e a própria rotação do tálus é mais significante nos extremos 

das amplitudes. Uma discretização maior perto da zona neutra poderia ter fornecido uma representação 

melhor da mudança abrupta da inclinação do eixo. 
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4.10 Anoop K. Singh, 1992 

Singh em 1992 [50] faz referência a um ponto nunca mencionado anteriormente. Todos os 

investigadores que encontram este eixo a variar a sua orientação, analisaram os dados obtidos no 

plano sagital, ao contrário de Inman que estudou o eixo no seu plano perpendicular e afirmando que 

esta articulação tem um eixo fixo. Esta diferença de perspetiva pode ter contribuído para a disparidade 

das teorias do movimento da articulação 

Foram usados 6 cadáveres com as pernas amputadas a cerca de 6 cm abaixo do joelho e ligaram 

se pesos que variaram de 250 gr a 1 kg aos tendões para estabilizar as articulações. Um aparelho 

Figura 4.34 cujo funcionamento tem o mesmo princípio do método usado por Hicks e Inman foi usado 

para localizar um eixo único. Este tipo de dispositivo foi desenvolvido Anne Hollister em “Axes of rotation 

of the thumb carpometacarpal” [51] e está também melhor descrito na sua utilização na articulação 

subtalar por Simon K. Spooner em “The subtalar joint axis locator” [52]. A tíbia foi fixa e o trajeto do 

movimento foi traçado através de 3 LED’s fixos ao tálus. Tanto o plano sagital como no plano 

perpendicular ao eixo foram estudados através imagens obtidas por de ressonância magnética. O pé 

foi movido de forma passiva ente DF e FP. 

 

Figura 4.34 - O localizador do eixo é colocado no tálus através de um pino e consiste em várias varetas presas 
por juntas universais que permitem o posicionamento livre do eixo no espaço. O tornozelo move e o eixo é 
constantemente ajustado até que a sua rotação seja apenas a concordante com a do tornozelo [50]. 

 A Figura 4.35 mostra cortes feitos num plano perpendicular ao eixo de rotação (A) e demonstra 

a circularidade da superfície articular superior do tálus ao contrário dos cortes feitos no plano sagital 

que demonstram esta superfície como elíptica (B). Os arcos descritos pelos LED’s também se 

demonstraram circulares num plano ortogonal ao eixo. 
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Figura 4.35 – (A) Estes cortes por MRI foram feitos num plano perpendicular ao eixo de rotação da articulação 
talocrural encontrado. A forma da superfície superior do tálus é circular em todos. (B) As secções aqui 
apresentadas foram obtidas através do plano sagital. A forma do tálus é elíptica porque a imagem não está no 
plano de movimento [50]. 

 Os dados dos arcos foram utilizados por um programa de otimização não linear de forma a 

determinar os seus raios, os seus centros e os graus de circularidade. Os centros dos arcos obtidos 

pelos LED’s demonstraram-se muito mais próximos uns dos outros quando projetados num plano 

perpendicular ao eixo de rotação do que quando projetados no plano sagital. O erro de circularidade é 

dado por CEP (Circulator Error Probability) que é um rácio percentual da área em que os centros de 

rotação de cada LED tendem em ficar em relação à área total de um círculo de raio médio dos arcos 

descritos. Um CEP menor significa que os centros se encontram muito próximos e portanto demonstram 

uma circularidade dos arcos. 
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Tabela 4.6 - Circulator Error Probability dos vários tornozelos. Notar que o erro é maior para os arcos das 
secções laterais que os das axiais. 

 

 A teoria deste método reside em que, quando descritos num plano perpendicular ao eixo de 

rotação, estes arcos apresentariam todas secções de círculos concêntricos e, portanto, os seus centros 

encontrar-se-iam no mesmo ponto provando uma hipótese de eixo único não variável. Esta teoria é 

verificada pelo baixo valor de CEP. Já no caso das projeções no plano sagital estes arcos têm 

obrigatoriamente que apresentar uma forma elíptica. 

 Singh estudou também em toda a sua amostra a localização do eixo relativamente a marcas 

superficiais e os resultados revelaram que este se encontra ligeiramente distal à ponta dos maléolos. 

As médias dos valores encontram-se representados na Figura 4.36 e Figura 4.37. 

 

Figura 4.36 – Ângulo entre o eixo talocrural e o eixo longitudinal da tíbia [50]. 

 



 

56 
 

 

Figura 4.37 – (B) Localização do eixo a partir do maléolo medial. (C) localização do eixo a partir do maléolo 
lateral [50]. 

O autor conclui que os seus resultados confirmam a teórica de Inman de eixo único de rotação. 

Comenta ainda que o estudo desta articulação através do plano sagital pode proporcionar conclusões 

erradas acerca da sua cinemática devido às distorções de perspetiva, presença de arcos elípticos e 

diferentes eixos. Quando estudando a cinemática deste movimento em duas dimensões o mais correto 

é utilizar uma perspetiva perpendicular ao eixo de rotação e caso esse plano não seja conhecido, são 

necessárias pelo menos duas perspetivas. A localização deste eixo é importante para uma análise 

precisa das forças e torques que atuam na articulação e para o design de próteses do tornozelo. Um 

mau alinhamento deste eixo implica uma profunda alteração das reações da articulação e uma 

incapacidade de simular movimentos naturais. 

Singh faz uma abordagem deste problema um pouco diferente e tenta explicar o porquê de teorias 

diferentes em relação à articulação talocrural. É interessante comparar com o estudo de Lundberg que 

o obteve os seus resultados com vistas de duas perspetivas diferentes tal como Singh aconselha no 

seu próprio artigo e que obteve resultados bastante diferentes. Também e possível comparar este artigo 

com o de Sammarco que estudou os centros de rotação apenas no plano sagital, mas que obteve 

diferentes centros de rotação indicando um eixo variável. No entanto Sammarco estudou o movimento 

durante marcha e, apesar de resultados bastante diferentes, esta pode ser a sua explicação. 

4.11 Anton J. Van Den Bogert, 1994 

Bogert [53] começa por afirmar que, quando consideramos esta articulação como um modelo de 

3 graus de liberdade, a associamos a uma articulação tipo rótula e que um modelo deste tipo assume 

um centro de rotação fixo entre o pé e a tíbia podendo causar erros de cálculo de momentos que atuam 

nela. As forças que atuam na tíbia e fíbula calculadas no centro da articulação não contêm momentos 

de flexão nem torsão. Na realidade a articulação contem menos de 3 graus de liberdade e que as 

superfícies de contacto e os ligamentos transmitem momentos do pé para a tíbia e perónio. Um modelo 

deste género irá então calcular por defeito as forças exercidas sobre os ossos e sobrestimar as forças 

nos músculos. Considerar o complexo articular do tornozelo com 2 graus de liberdade (um para a 
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articulação talocrural e outro para a subtalar) é uma melhor aproximação que o modelo tipo rótula, 

ainda que um pouco simples. Salienta ainda a dificuldade da localização deste eixo no seu estudo não 

invasivo e In vivo porque marcas superficiais não conseguem refletir o movimento do tálus. A única 

alternativa é usar o método invasivo de Lundberg que mesmo assim não permite isolar o movimento 

de cada articulação. Bogert desenvolveu um método baseado num modelo matemático de otimização 

de Arebald (1990). 

 Para o seu estudo, utilizou 14 voluntários saudáveis e sem qualquer tipo de patologia. Foram 

colocadas marcas refletoras na tíbia, perónio e no sapato na zona do calcanhar, quinto metatarso e no 

osso navicular. Todos os sujeitos usaram o mesmo tipo de sapato. O modelo matemático utlizado está 

descrito em bem como todos os procedimentos de aquisição de dados. O modelo de dois graus de 

liberdade utilizado é o apresentado na Figura 4.38, em que α representa a rotação em relação ao eixo 

talocrural e β ao subtalar. O teste consistiu em cada individuo levantar o pé e exercer oito diferentes 

movimentos combinados de DF/ PF com inversão e eversão e ainda movimentos circundatórios. 

 

Figura 4.38 – Modelo de dois graus de liberdade e respetivo sistema de coordenadas usado por Arebald. 

De todos os modelos de otimização utilizados, o que melhor se ajustou à cinemática dos 

movimentos obteve os resultados apresentados na Tabela 4.7, onde o angulo de inclinação é referente 

ao plano horizontal e é positivo medialmente. Quanto ao desvio, este é relativo ao plano coronal, rodado 

lateralmente. Estas orientações positivas são as mesmas estipuladas por Inman. 
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Tabela 4.7 – Resultados da otimização dos dados obtidos dos movimentos dos indivíduos. (Adaptado [53]). 

 

 O autor compara o seu estudo a outro cuja técnica usada foi semelhante (Arebald, 1990. 

“Modelling of the rearfoot. Location tibio-talar and talo-calcaneal joints”) dizendo que a quantidade de 

frames por segundo usadas foi muito superior diminuindo erros e que o seu próprio algoritmo de 

otimização foi mais adequado obtendo então melhores resultados. A orientação dos seus eixos 

demonstrou-se semelhante aos de Inman e Manter (“Movements of the subtalar and transverse tarsal 

joints”, 1991) no caso da subtalar. As diferenças podem dever-se ao uso de sapatos em que a posição 

de referência já se encontra com 2-3 graus de elevação do calcanhar e à escolha da linha média de 

referência do pé que por exemplo é definida por Inman a passar entre o 2º e 3º dedos do pé e que por 

Manter passa pelo 2º dedo do pé. Compara este estudo com o de Lundberg em que o eixo não é 

estacionário podendo querer dizer que este modelo de 2 DOF não é correto.  

Este estudo também conclui que os resultados dependem fortemente das condições de carga e 

pelo modo como o movimento é induzido, como por exemplo, a laxidão e reação dos ligamentos são 

diferentes quando efetuando uma rotação interna/externa ou quando um movimento de 

pronação/supinação que sugerem orientações de eixo diferentes. Este método não invasivo limita os 

resultados a 1 único eixo não sendo possível estimar a orientação do eixo para diferentes intervalos de 

amplitude de movimento como Hicks e Barnett e Napier (Diferença entre DF e FP) e Lundberg. Por 

outro lado o erro de ajuste deste modelo à cinemática real foi muito pequeno indicando que é uma boa 

aproximação. Esta análise requer uma aquisição de data muito menor quando comparada com um 

modelo três graus de liberdade e talvez se ajuste melhor no reconhecimento de informação clinica e 

biomecânica relevante. 

Para finalizar Bogert afirma que caso o teste tivesse avaliado a marcha dos sujeitos, a orientação 

dos eixos poderia ser diferente, sendo que o teste passaria a estar sob efeitos de força do próprio 

corpo. Os dados obtidos da marcha não são adequados para a determinação do eixo com 

confiabilidade suficiente e que há ainda a possibilidade deste modelo de dois graus de liberdade 

utilizado não ser apropriado quando grandes forças são aplicadas. 

4.12 D. R. Pedersen, 1995 

 O objetivo deste estudo [54] foi alinhar um fixador articulado externo do tornozelo com o seu eixo 

de rotação para o tratamento de fraturas na parte inferior da tíbia permitindo assim a recuperação do 

osso fraturado e movimento do tornozelo. Foi utilizado um localizador mecânico do eixo para que o 

fixador preservasse a cinemática normal da articulação. Deste modo evita um mau alinhamento e 
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consequentemente alteração de amplitudes de movimentos e esforços nas superfícies articulares. A 

precisão do localizador foi comparada com a localização de um eixo helicoidal determinado de modo 

computacional. O localizador mecânico teve como base o de Anne Hollister [51] e está representado 

na Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 – Representação do localizador mecânico do eixo [54]. 

 Para comparar a precisão dos métodos de localização, foi desenhado um modelo de um pé cuja 

articulação talocrural funcionava com um eixo fixo e usados dois cadáveres. Ao modelo e aos 

cadáveres foram inseridas marcas de tântalo e através de análise radiográfica o eixo helicoidal foi 

determinado computacionalmente. Em teoria, o localizador mecânico consegue determinar com 

precisão o eixo de uma articulação tipo dobradiça, mas como o tornozelo não se comporta como uma 

dobradiça perfeita é inevitável existirem erros. As diferenças angulares entre os eixos calculados no 

modelo e nos dois cadáveres estão Tabela 4.8 e podemos observar que com o modelo o erro esteve 

dentro de 4° e com os cadáveres dentro de 10°. 

Tabela 4.8 – Diferenças de resultados obtidos com o localizador mecânico quando comparado com o angulo do 
eixo helicoidal determinado computacionalmente [54]. 

 

 O autor afirma que o localizador mecânico não localiza apenas 1 eixo, mas sim uma pequena 

área onde o eixo helicoidal varia a sua orientação. Quando o fixador é alinhado com um qualquer 

possível eixo orientado dentro da localização encontrada, a cinemática do tornozelo não é 

significativamente alterada. A fiabilidade deste localizador mecânico conta com um movimento normal 

do tornozelo e portanto, se a lesão alterou a sua cinemática normal os seus resultados ficariam 

comprometidos (no caso das fraturas da tíbia, não e frequente o tálus sofrer sofre dano e portanto o 

localizador é aplicável). 

 Tal como Inman, o autor constata que a forma do tálus se assemelha a um tronco de cone cuja 

base se encontra lateralmente, a face truncada medialmente e que o seu eixo longitudinal coincide com 

o eixo de rotação da articulação. Semelhante ao trabalho de Singh, foram obtidas imagens do tálus 
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através de ressonância magnética. Se essas imagens forem obtidas perpendicularmente ao eixo 

longitudinal do tálus, é possível observar-se duas sombras concêntricas correspondentes aos arcos da 

superfície superior lateral e medial do osso. O centro das 2 sombras corresponde ao centro dos arcos 

e também ao centro de rotação. Isto conclui que, encontrando a orientação em que as duas sombras 

se apresentam concêntricas, podemos encontrar o eixo de rotação. Para testar esta teoria, o localizador 

foi utilizado em seis cadáveres, a dupla sombra encontrada e os centros dos arcos fora obtidos com 

um máximo de 5 milímetros de distância (Figura 4.40). 

 

Figura 4.40 – Imagem do talus obtida por uma secção perpendicular ao eixo encontrado. Notar as duas sombras 
concêntricas entre a superfície articular do tálus e da tíbia [54]. 

 Depois de alinhado o fixador com os eixos encontrados pelo localizador os movimentos dos 

tornozelos aparentaram não afetados relativamente aos tornozelos não restringidos.  

 Pedersen neste artigo mostrou uma aplicação da correta localização do eixo de rotação. 

Demonstrou como se pode localiza-lo e que admiti-lo como eixo único e fixo não influencia 

significativamente o movimento natural do tornozelo. O localizador por ele desenhado demonstrou-se 

capaz de encontrar a localização e orientação do eixo com alguma precisão sem serem necessárias 

implementações de marcas de tântalo, imagens radiográficas e computação de dados. Este dispositivo 

tem no entanto erros associados. Em primeiro lugar assume o eixo como único, o que já foi 

demonstrado como não sendo o correto. Em segundo lugar a própria localização é feita de forma 

grosseira sendo que, como já referido, é possível encontrar vários eixos com localizações e orientações 

muito próximas e, a olho, todos esses eixos serem aceites. Um ponto positivo foi a aparente indiferença 

de restringir os tornozelos ao eixo fixo com os tornozelos não restritos. 

4.13 Leardini, 1999 

Este estudo [55] avaliou o padrão do movimento passivo do tornozelo com o objetivo de 

investigar a reconstrução da articulação e ligamentos. Os fatores que influenciam o movimento passivo 

de flexão do tornozelo incluem a forma das superfícies articulares, a orientação dos ligamentos, as 

propriedades dos tecidos, os músculos e as força externas. Muitos estudos avaliam o movimento do 
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tálus como elemento prioritário nesta investigação sem tentativa de avaliar o papel dos ligamentos. A 

questão colocada por A. Leardini é então se o movimento passivo do tornozelo tem uma trajetória 

preferível, isto é, se apesar de poder rodar em volta de um eixo helicoidal, esta trajetória se repete e, 

portanto, o movimento terá 1 grau de liberdade embora não seja em torno de um eixo único fixo. 

Foram usados 7 (A-G) cadáveres amputados nos membros inferiores deixando intactos a tíbia, 

a fíbula, o tálus e o calcâneo, capsulas articulares e ligamentos e removida a pele e tecidos musculares. 

Foram implementados em cada osso um pino com um conjunto de 4 marcas refletoras e criado um 

dispositivo que permite flexionar passivamente o tornozelo, Figura 4.41. O pino implementado no 

calcâneo potenciou o movimento da articulação quando sujeito ao momento provocado pelo “horizontal 

arm”. A força exercida foi apenas a suficiente para suportar o peso dos ossos e portanto estamos em 

condições de movimento passivo da articulação sem carga. Duas câmaras digitais foram usadas para 

traçar os movimentos das marcas. Em 5 dos 7 cadáveres, a elongação dos ligamentos LCF, LTFA, 

LTFP, tibiocalcâneo (LTiC) e tibiotalar superficial (LTiTS) foi estudada. O eixo helicoidal instantâneo 

(IHA) foi também determinado a cada 2° de rotação e calculado um eixo médio, o que mais se aproxima 

de todos os eixos instantâneos calculados. Os testes foram feitos  

 

Figura 4.41 – Instrumento utilizado para os testes de movimentação passiva do tornozelo. (Adaptado [55]). 

O trajeto da articulação tibiocalcaneal (TiC) foi semelhante em todos os indivíduos e este foi 

quantificado quanto aos ângulos de pronação/supinação (PS) e rotação interna/externa (IE) 

relativamente ao angulo de dorsiflexão /flexão plantar (DP). De notar que nestes testes DP foi analisada 

tendo encontra o complexo articular do tornozelo TiC e não apenas a articulação talocrural. Em média, 

a diferença de cada trajeto de DF e FP foi de 0.5 graus (0.2) tanto para PS como para IE em cada 

espécime para cada teste. A Figura 4.42 (a) mostra os ciclos de DP do espécime C e a Figura 4.42 

(b) mostra uma sobreposição dos 7 cadáveres. 
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Figura 4.42 – (a)- Ângulos de PS e IE vs ângulo DP para movimentos passivos completos de DF (sólido) e FP 
(tracejado) no espécime C. (b) – Ângulos de PS (tracejado) e IE (sólido) obtidos num ciclo em todos os 7 

espécimes. (Adaptado [55]). 

 Quanto aos ligamentos, o LCF e o LTiC demonstram os padrões de diferença e comprimento 

mais isométricos, isto é, foram os que variaram menos de comprimento. A Figura 4.43 monstra a fração 

efetiva do comprimento dos ligamentos ao longo da amplitude de DP. O LCF teve uma variação de 

fração de comprimento média de 0.063 (0.036), o LTiC de 0.067 (0.029) e o LTFA (o primeiro ligamento 

a romper em entorses laterais) de 0.239 (0.207) tendo sido o que mais variou o comprimento ao longo 

do movimento passivo e ficando tenso apenas em máxima FP. 

 

Figura 4.43 – Fração do comprimento total de cada ligamento ao longo da amplitude de DP no espécime C. 
(Adaptado [55]). 

Foram também feitas tentativas de desviar o percurso natural de flexão através de forças 

externas. As estruturas ofereceram resistência a este desvio e o percurso natural foi retomado (apenas 

variações de menos de 1° foram encontradas) assim que as forças foram removidas. Os gráficos 

demostram este comportamento nas articulações talocrural e subtalar. De notar ainda que durante os 

movimentos passivos, a maior parte do movimento se deu na articulação talocrural (tal como Siegler 

em 1988 concluiu), mas os maiores desvios do trajeto natural devido às forças externas deram-se na 

subtalar.  
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Figura 4.44 – Ângulos das articulações talocrural e subtalar em 8 testes de desvio (sólido) sobrepostos a um 
teste de movimento passivo (tracejado). (Adaptado [55]). 

Todos os cadáveres demonstram um IHA de movimento continuo embora tenha variado 

ligeiramente a sua orientação de um para outro. A Figura 4.45 representa as sucessivas orientações 

do eixo ao longo do movimento passivo do cadáver D. Os círculos LM e MM representam, 

respetivamente, o maléolo lateral e maléolo medial. Os IHA tendem a passar sempre mais ou menos 

pelas pontas dos 2 maléolos (tal como muitos autores anteriores referiram).  

 

Figura 4.45 – Eixo de rotação do complexo articular TiC para movimentos passivos. (a) Vista 3D, (b) vista 
postêro-anterior, (c) vista proximal-distal, (LM) maléolo lateral e (MM) maléolo medial. As unidades estão em mm 

Foi também calculado o “Mean helixal axis” (MHA) e os seus valores são apresentados na 

seguinte tabela. α Representa o ângulo de inclinação entre o plano horizontal e o frontal e β representa 

a inclinação entre o plano horizontal e o sagital.  
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Tabela 4.9 – MHA. (α) Inclinação com o plano  entre o plano horizontal e o frontal, (β) inclinação entre o plano 
horizontal e o sagital. (Adaptado [55]). 

 

Estes resultados são semelhantes aos de Inman, Sammarco e Siegler e Lundberg, no que 

respeita à amplitude de movimentos como à localização do eixo de rotação. Enquanto MHA está de 

acordo com os estudos que defendem 1 eixo único ou a aproximação a 1 eixo único, a Figura 4.45 

demonstra a natureza multiaxial do tornozelo. A principal descoberta apresentada neste estudo foi a de 

que o caminho preferível de movimento de flexão passiva é praticamente igual ao longo de flexão 

completa e do seu caminho inverso, extensão completa. Como se tratasse de uma posição de equilíbrio 

em que a resistência ao movimento é particamente nula e que qualquer desvio provocado por forças 

externas tenderá a retomar o seu caminho preferencial quando estas são removidas. Este percurso é 

guiado pelas superfícies articulares e pelos ligamentos, nomeadamente o LTiC e o LCF que se 

demonstraram praticamente isométricos durante a rotação. A conclusão é que a articulação talocrural 

tem uma natureza de rotação multiaxial, mas que se comporta como tendo um único grau de liberdade 

guiado pela rotação isométrica do LTiC e do LCF. Qualquer alteração à geometria das superfícies 

articulares, fraturas ósseas ou lesão ligamentar irá aumentar os graus de liberdade do movimento e 

levará a anormalidades na sua cinemática.  

4.14 Bottlang, 1999 

Tal como Pedersen, Bottlang [56] estudou uma posição ótima para a aplicação de um fixador 

externo na articulação talocrural para recuperações de fraturas na tíbia. Mediu a resistência do 

movimento da articulação e comparou os seus resultados quando o fixador se encontrava mal alinhado 

com o eixo e quando se encontrava próximo da melhor localização. Para encontrar a posição que mais 

se adequava, obteve dados dos vários eixos instantâneos e estudou o eixo único que melhor se 

ajustava idealizando então que, embora se tratasse de uma articulação com um eixo helicoidal, um 

único eixo ótimo denominado de “Best fit” podia ser encontrado. Tal como já mencionado um bom 

alinhamento destes fixadores rígidos promove a recuperação de fraturas, proteção contra cargas nos 

ossos e mobilidade pós operativa que se assemelhe a uma mobilidade normal sem lesão.  

 Foram usados seis cadáveres amputados abaixo do joelho e usado um dispositivo desenhado 

especificamente para este estudo representado na Figura 4.46. Através de um motor foi aplicada uma 
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velocidade angular constante provocando DF e FP passivas. O movimento da articulação subtalar foi 

eliminado. A cinemática do movimento foi traçada por um sistema eletromagnético e calculado o eixo 

de rotação instantâneo a cada intervalo de 5°. Foi posteriormente calculado o eixo “Best fit”, um eixo 

médio, e usado um fixador que apenas permitia rotação em torno de um único eixo alinhado com o 

“Best fit”.  

 

Figura 4.46 –(a) Protótipo experimental do fixador. (b) Método de ajuste do eixo na articulação [56]. 

Determinou-se o momento necessário para rodar o tornozelo em torno desse eixo. Foi também 

determinado o momento necessário para 16 variações desse eixo, translações de 5 e 10 mm 

anteriores/posteriores/proximais e distais e rotações de 5° e 10° de eversão/inversão/interna/externa. 

Estas variações estão representadas na Figura 4.47. 

 

Figura 4.47 – Represemtação do eixo “Best fit” e das suas 16 variações [56]. 

 A energia necessária para as rotações em torno do eixo determinado com ótimo e das suas 16 

variações num intervalo de amplitude entre 15° de DF e 25° de FP foi calculada tendo em conta o 

momento exercido e o deslocamento angular. Por fim foi tirada uma imagem radiográfica orientada 

perpendicularmente ao eixo “Best fit” como já tinha sido feito por Singh e Pedersen. A radiografia 

apresentou a sombra dupla que forma dois arcos concêntricos de raio diferente correspondentes às 

faces lateral e medial do tálus, Figura 4.48. 
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Figura 4.48 – Dupla sombra visível na superfície superior do tálus numa radiografia exposta num plano 
perpendicular ao eixo determinado [56]. 

A orientação do eixo instantâneo na posição neutra de flexão foi de 9.6 °(4.7°) invertidos em 

relação ao plano horizontal e 7.8° (5.2°) rodados lateralmente em relação ao plano coronal 

(perpendicular ao eixo longitudinal do pé, linha que liga o segundo metatarso à ponta posterior do 

calcâneo). Tal como a maioria dos trabalhos aqui mencionados, entre DF e FP, o eixo mudou a sua 

orientação no plano frontal de invertido para evertido e a magnitude da mudança foi de 10.5° (4.8°). No 

plano horizontal, a magnitude foi de 4.1° (2.3°) e, embora sempre próximo das pontas dos maléolos, a 

mudança foi inconsistente entre estar rodado medialmente e lateralmente mostrando uma grande 

variação interindividual. A mudança de orientação do eixo entre inversão/eversão ocorreu em torno de 

um ponto localizado no talus a 10.9 mm (6.8 mm) lateralmente em relação ao plano sagital e 3.6 mm 

(2 mm) distais. O ponto entre o qual o eixo rodou medialmente/lateralmente encontrou-se localizado a 

10.9 mm (5.9 mm) medialmente em relação ao plano sagital e 2.5 mm (0.8 mm) posteriores. Estes dois 

pontos encontram-se muito perto um do outro tal como Inman tinha concluído. O eixo “Best fit” 

encontrou-se orientado a 8.8 °(4.7°) invertidos em relação ao plano horizontal e 8.4° (5.2°) rodados 

lateralmente em relação ao plano coronal. Orientação muito próxima da posição neutra. A Figura 4.49 

esquematiza estes dados. 

 

Figura 4.49 – Variação do eixo instantâneo durante a amplitude de movimento entre 15° de DF e 25° de FP [56]. 

 

A restrição do movimento desta articulação a um único eixo fixo provocou alterações no momento 

necessário para rodar o tornozelo, principalmente para ângulos de DF e FP próximos dos extremos. A 

energia necessária para o movimento do tornozelo sem restrição foi muito pequena (<0.01J) e a energia 

necessária quando o fixador foi implementado aumentou para 0.14J (0.07J). A Figura 4.50 demonstra 

a diferença do momento necessário para o alinhamento “Best fit” e as suas variações e Figura 4.51 a 
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mostra o incremento de energia com a articulação limitada ao eixo “Best fit” em relação à articulação 

livre. 

 

Figura 4.50 – Efeito do fixador no momento requerido para rodar o tornozelo desde a posição neutra a DF e FP. 
Comparação da posição “Best fit” com as suas variações [56]. 

 

Figura 4.51 – Incremento de energia necessário para a rotação do tornozelo quando implementado o fixador 
comparado com o tornozelo livre [56]. 

Com os resultados obtidos neste estudo é possível perceber as implicações de um mau 

alinhamento deste eixo como o aumento de energia necessária para a mobilidade que se refletirá em 

forças compressivas nas superfícies articulares e tensões nos ligamentos que fazem parte da 

articulação potenciando uma má recuperação da lesão articular. Uma das maiores implicações da 

restrição desta articulação a um único eixo será nos movimentos extremos de flexão e extensão em 

que, mesmo para a posição “Best fit”, os níveis energéticos e forças que atuam na articulação aumento 

imenso. Isto demonstra que, devido ao eixo variar fortemente nos extremos de flexão e extensão, um 

impedimento da sua variação provoca fortes tensões nos ligamentos, podendo levar à sua rutura. A 

manipulação deste eixo e limitação da rotação em volta dela são pontos a considerar tanto a nível 

recuperativo, como a nível preventivo de lesões. 

4.15  Conclusões do estudo do eixo 

Inicialmente esta articulação foi assumida como contendo dois eixos distintos, um para DF 

(inclinado inferiormente no lado lateral) e outro para FP (inclinado inferiormente no lado medial) sendo 

que a mudança de eixo se dava perto da posição neutra [39, 41]. Mais tarde, Inman [43, 44] constatou 
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que o eixo era único e que se localizava ligeiramente abaixo de ambos os maléolos tendo uma 

inclinação inferior no lado lateral. Muitas destas afirmações foram concluídas tendo em base os perfis 

laterais e mediais dos maléolos e a geometria do tálus. 

 Posteriormente, utilizando novas técnicas de análise cinemática, nomeadamente imagens raio-

x, foi possível avaliar instantes consecutivos de flexão e concluir que existiam diferentes centros de 

rotação entre cada dois instantes. A forma das estruturas ósseas deixaram de ser as únicas a ditar o 

movimento do tornozelo concluindo-se que os ligamentos também desempenham um papel 

fundamental na orientação desta rotação e que, quando lesados, esta se torna instável e errática. Os 

centros de rotação entre instantes diferentes apresentaram-se mais difusos quando confirmado algum 

tipo de patologia e localizados mais próximos uns dos outros e numa pequena área quando normais 

[45, 46]. 

O movimento de DF e FP ocorre maioritariamente ao torno da articulação talocrural, no entanto 

a articulação subtalar tem também alguma contribuição para este movimento, particularmente nos 

extremos de amplitude. Durante o movimento de flexão existe um aumento de rotação interna e 

inversão do pé e durante a extensão o contrário, ou seja, rotação externa e eversão [23]. 

Com a injeção de materiais refletores e através das imagens raio-x e processamento 

computacional foi possível obter-se melhores resultados da variação deste eixo ao longo do movimento. 

Este varia de forma contínua durante os movimentos de flexão e extensão e tal como os primeiros 

investigadores constataram, esta variação é mais abrupta na zona neutra, isto é, na mudança de uma 

posição de DF para FP e vice-versa. De DF para FP, este eixo passa de uma posição com inclinação 

inferior lateral para uma inclinação inferior medial ou horizontal no plano frontal. No plano horizontal as 

variações são insignificantes e o eixo passa sempre perto das pontas dos maléolos. Todos os eixos 

dos movimentos do tornozelo incluindo DF/FP, inversão/eversão, adução/abdução se intersetam ou 

passam muito perto de um ponto aproximadamente central no tálus [47, 48, 49]. 

Mais recentemente têm havido tentativas de encontrar um eixo único que melhor representa a 

rotação do tornozelo. Os investigadores afirmam que esta simplificação traz vantagens no que diz 

respeito ao cálculo de forças que atuam na articulação e na produção de próteses. Afirmam também 

que a simplificação não provoca alterações significativas na cinemática natural da articulação. Quando 

estudado o plano perpendicular a este eixo, vários investigadores observaram que a superfície superior 

do tálus e a superfície inferior da tíbia apresentam perfis praticamente circulares e concêntricos num 

ponto que não é mais do que um ponto por onde passa o eixo hipotético. Mais uma vez a sua 

localização é encontrada ligeiramente abaixo de ambos os maléolos tendo uma inclinação inferior no 

lado lateral. Devido às variações interindividuais este eixo requer um estudo individual para a sua 

determinação [50, 54, 56]. Esta investigação serviu para perceber se a rotação em causa poderia ser 

útil no diagnóstico e se seria possível identificar diferenças entre um pé lesado e um intacto. Por outro 

lado serviu também para concluir quanto à sua localização e quanto a melhor forma de interpretar a 

sua natureza. 
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5 Projeto e desenvolvimento do dispositivo 

médico para diagnóstico de entorses 

Tal como referido, o eixo anatómico da articulação talocrural do tornozelo provoca um movimento de 

FP e de inversão quando no extremo de uma rotação em seu torno. Esta é a posição do pé mais 

suscetível a uma rutura ligamentar lateral e provoca tensão no LTFA (o primeiro a ser lesado neste tipo 

de entorses e o mais frágil).  

A rutura dos ligamentos provoca instabilidade na rotação do tornozelo, bem como a alteração da 

sua amplitude que será maior. Lesão no LTFA implica um aumento de amplitude de movimento 

nomeadamente de FP, de inversão e de rotação interna. Um aumento de carga sob a articulação 

aumenta a sua estabilidade sendo que neste caso as superfícies articulares passam a ter uma maior 

importância na resistência ao movimento do talus e os próprios ligamentos passam a ter diferentes 

pesos na limitação dos movimentos [57, 58, 59] 

A solução proposta assume a simplificação de um eixo único. Todavia, com base na investigação 

feita no capítulo 4, este trabalho não define nenhum novo método da sua localização precisa e de forma 

não invasiva. Embora a localização do eixo único que melhor representa e substitui o eixo helicoidal 

real não seja de fácil definição, Parlasca e D’Ambrosia [46] e D. R. Pedersen [54] concluíram que a 

maior parte dos centros instantâneos de rotação se encontram dentro de um raio pequeno. 

Conhecendo, de forma média, a localização do eixo e a sua posição relativa aos maléolos, será fácil 

obtermos uma estimativa da sua orientação sem que tenha grande influência nos resultados obtidos 

com este dispositivo. 

Por outro lado, ao contrário do teste da gaveta anterior e dos dispositivos que o efetuam, este 

aparelho envolve rotações medidas em graus vez de translações em milímetros. Esta unidade, em 

princípio, será mais independente de cada indivíduo do que as translações devido as diferenças de 

dimensões dos membros e ligamentos de cada um tentando minimizar as variações interindividuais. 

5.1 Fase projeto e planeamento 

A produção deste dispositivo iniciou com uma fase de projeto e planeamento. Foi definido o 

objetivo e estipulados alguns requisitos a cumprir. Todas as peças foram modeladas em CAD, quer na 

sua totalidade ou nas suas dimensões gerais utilizando o software Solid Works 2016. Os desenhos 

técnicos podem ser visualizados em anexo (Anexo C). A montagem total e a análise dos movimentos 

que fazem parte do dispositivo foram também modelados e simulados de forma a tornar a fase de 

projeto o mais realista possível, identificar possíveis erros e certificar que os mecanismos projetados 
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permitiam efetivamente os movimentos desejados bem como ajustar o dispositivo a diferentes 

indivíduos. 

O dispositivo projetado sofreu várias alterações ao longo do tempo. Inicialmente foram 

modeladas peças e mecanismos que permitissem executar o objetivo previsto. Pouco a pouco as peças 

foram sendo alteradas para que pudessem satisfazer os requisitos estipulados tendo em conta o 

material e os meios de produção disponíveis. Várias peças tiveram de ser maquinadas para que 

pudessem ser utilizadas. 

  

Figura 5.1 - Modelo inicial (esquerda). Modelo final (meio). Dispositivo produzido (direita).  

 

5.1.1 Objetivo 

 O objetivo deste dispositivo é bloquear todos os graus de liberdade exceto a rotação em torno 

do eixo da articulação talocrural. Com isto será possível verificar se a lesão nos ligamentos terá 

influência nesta rotação. Por outro lado será também possível orientar o eixo de qualquer forma e 

perceber se existe alguma posição que, embora não ofereça a movimentação mais natural, poderá 

limitar certas amplitudes e impedir a tensão dos ligamentos para casos de tratamento e recuperação. 

Esta limitação é, por exemplo, usada em botas de ski que tentam prevenir rotação no pé no plano 

horizontal e frontal deixando apenas alguma amplitude de movimento no plano sagital para que os 

impactos possam ser absorvidos durante alguma flexão do tornozelo [60]. Alguns investigadores 

também concluíram que existe um eixo para DF e outro para FP [39, 41] e este protótipo vai permitir 

forçar nos indivíduos esses diferentes eixos e obter novas conclusões. A vantagem deste pormenor é 

que em diferentes posições o pé coloca diferentes ligamentos sob tensão e, se de facto existem 

posições do pé para qual uma determinada orientação do eixo se torna mais predominante, a sua 

manipulação poderá beneficiar a limitação de certos movimentos.  
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5.1.2 Requisitos 

Os requisitos aqui impostos estão numerados apesar de essa numeração não ter qualquer 

relevância na importância de cada um. 

1. O dispositivo tem de permitir a orientação e fixação do eixo em qualquer posição relativamente a 

qualquer plano e permitir apenas rotação sobre ele. 

2. Quando assente, o joelho tem de ficar fletido a 45° para que os músculos do tricípite sural relaxem. 

Os locais de apoio da perna têm de ser confortáveis e seguir as linhas orgânicas do corpo humano. 

A tíbia tem de ser fixada cerca de 5 cm acima dos maléolos. 

3. Tem de ser permitido ao pé assentar e fixar numa plataforma que rode concordantemente com o 

eixo escolhido sem que esta interfira com os movimentos. 

4. Tem de ser obtida a posição do eixo bem como a amplitude das rotações de forma a quantificar os 

resultados dos testes e eliminar a subjetividade do observador. 

5. Os métodos de posicionamento do eixo têm também de ser quantificados para permitir a 

reprodutibilidade do teste. 

6. O dispositivo tem de ser adaptável a qualquer pessoa de qualquer dimensão. 

5.2 Solução adotada - Produção 

Depois de modelados os mecanismo, optou-se por procurar peças já produzidas que satisfizessem 

estes requisitos. Esta opção foi tomada tendo em conta a economia de tempo, precisão e 

funcionalidade do resultado final. O custo final pode sem consultado em anexo (Anexo B). A numeração 

seguinte é referente à numeração anterior dos requisitos em 5.1.2. 

1. A solução encontrada para este requisito foi um mecanismo com quatro graus de liberdade, três 

rotações concêntricas e uma translação. Estes são os graus de liberdade mínimos para que, neste 

caso, seja possível orientar o eixo em qualquer direção e posição. Para isso foram retiradas ideias 

de material fotográfico, nomeadamente uma rótula de tripé (suporta 15kg, Figura 5.2) e uma guia 

linear (350mm, Figura 5.3). 

 

Figura 5.2 – Rótula de tripé. 

 

Figura 5.3 – Guia linear. 

 

1 2 
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Figura 5.4 – Montagem da rótula (1) e da guia (2). Rotação nos 3 eixos da rótula (verde). Translação em 1 eixo 
da guia (azul). 

A rótula permite orientar qualquer direção e, através dos seus botões, fixar a sua posição. A guia 

linear permite o quarto grau de liberdade, o de translação, que é necessário para aplicar a orientação 

do eixo à posição espacial onde este se encontra no pé do individuo (Figura 5.4). O encaixe da guia 

na rótula é universal (Arca-Swiss) para este tipo de aparelhos o que facilitou a junção dos dois. O veio 

(Figura 5.5) tem 15 mm de diâmetro e será fixado na guia através de duas chumaceiras (Figura 5.6) 

para permitir a rotação (Figura 5.7).  

 
Figura 5.5 – Veio. 

 
Figura 5.6 – Chumaceiras. 

 

 

Figura 5.7 – Veio (1) e chumaceiras (2). Rotação do eixo (verde). 

1 2 
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2. Este protótipo estará assente no chão e permitirá ao individuo apoiar o seu joelho e um bocado da 

sua coxa enquanto sentado mantendo a perna fletida a 45° (Figura 5.11). Toda a estrutura da base 

foi feita em MDF e as peças foram recortadas de painéis de 16mm de espessura (Figura 5.8). As 

diferentes partes constituídas foram coladas e aparafusadas. Duas peças foram feitas numa 

impressora 3D para que pudessem ter linhas mais curvas e mais confortáveis para os membros 

dos indivíduos. Umas das peças impressas é a que suporta a coxa e o joelho (Figura 5.9) e a outra 

é a que suporta a tíbia e a fixa através de velcro (Figura 5.10). A peça que suporta a tíbia é também 

adaptável a qualquer comprimento de perna devido aos furos existentes nela e na estrutura da 

base permitindo uma fixação em diferentes posições com o auxílio de um pino (Figura 5.13). 

 

 

Figura 5.8 – Base 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Apoio do joelho. 

 

 

Figura 5.10 – Apoio da tíbia. 

 

Figura 5.11 – Conjunto da base e apoios. 

Translação de ajuste da tíbia (vermelho) 

 

 

1 

2 
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Figura 5.12 – Montagem dos suportes do 
joelho (1) e da tíbia (2). 

 

 

 

Figura 5.13 – Suporte da tíbia (2). Pino e furos de ajuste do 
suporte da tíbia (verde). 

 

3. Para que fosse possível fixar o pé e o tornozelo a um eixo específico foi necessário novamente 

material fotográfico, nomeadamente outra rótula (mais pequena e que suporta até 6kg, Figura 

5.14), um tubo que permite uma translação (Figura 5.15) e 2 braçadeiras (Figura 5.16) que se 

fixam ao tubo e ao veio. Por fim, foi impressa também uma peça de apoio ao pé (Figura 5.17) que 

se fixa à rótula mais pequena. Mais uma vez o facto de se ir buscar material fotográfico faz com 

que as medidas e encaixes sejam universais e tanto o tubo como as braçadeiras têm 15mm de 

diâmetro e os parafusos de encaixe são de 1/4’’. Esta montagem (Figura 5.18) permite o suporte 

do pé, a fixação ao veio e a limitação de qualquer movimento exceto rotação em torno deste. A 

plataforma de apoio do pé é aparafusada à rótula pequena e tem dois rasgos para que se possa 

usar velcro de modo a fixar o pé.  

 

Figura 5.14 – Rótula pequena. 

 

Figura 5.15 – Tubo de 

translação. 

 

 

Figura 5.16 – Braçadeira. 

 

1 2 3 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 – Plataforma do pé. 

 

 

Figura 5.18 – Montagem completa. Verde: rotação 
DF e FP. Vermelho e azul: Translações de ajuste 

que fixam com as braçadeiras. 

 

4. Para o controlo da orientação do eixo e da quantidade de rotação foi usado o Arduíno Mega 2560, 

uma placa com um microcontrolador que, junto com um IMU (inertial measurment unit), nos fornece 

os dados necessários. O IMU utilizado foi o Mpu-6050 GY-521 que é uma placa que combina 

ambos um acelerómetro e um giroscópio e que tem 6 graus de liberdade [61]. Foi também utilizado 

o módulo KY-008, um laser e que irá ajudar no posicionamento do eixo. 

 

 

Figura 5.19 – Arduino Mega 2560 

 

Figura 5.20 - Mpu-6050 

GY-521 

 

Figura 5.21 – KY-
008 

 

Foi implementado no Arduino um código opensource desenvolvido por Jeff Rowberg [62]. 

Rowberg desenvolveu as bibliotecas bem como um script de Arduino que permitem fazer a 

comunicação com o Mpu-6050. As suas bibliotecas fazem ainda uma filtragem e otimização dos valores 

recebidos. O código faz uso dos quaterniões recebidos do sensor para que possam ser convertidos em 

direção (yaw), inclinação (pitch) e rolamento (roll). Foram acrescentadas algumas linhas de código ao 

script de Arduino para que fosse possível fazer a ligação com os dois lasers utilizados. O mesmo autor 

desenvolveu ainda um sketch em Java para visualização 3D do movimento do sensor. O sketch foi 

criado usando o Processing, que consiste numa linguagem de programação e num IDE (Integrated 

Devlopment Environment) [63] desenvolvido maioritariamente para programação com contexto visual. 

4 

1 2 3 
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Este sketch foi usado como base para criar o programa que vai servir para visualizar as medições do 

protótipo e que contém algumas ferramentas úteis Figura 5.22. Para finalizar, foi também utilizado um 

script de Arduino criado por Luis Ródenas [64] que tem como base as bibliotecas de Jeff Rowberg e 

que calcula os offsets do sensor de forma a calibrá-lo para obter resultados mais precisos.  

 

Figura 5.22 – Interface do programa criado para esta tese. 

Foram ainda desenhadas mais 4 peças (Figura 5.23, Figura 5.25 e Figura 5.26) que formam a caixa 

do sensor e os seus suportes. Estes suportes vão permitir encaixar o sensor na base de forma a calibrá-

lo e posteriormente colocá-lo sobre o eixo de forma a fornecer os dados desejados. Em anexo poderá 

ser lida toda a informação acerca do programa, da sua instalação e funcionalidades. Para a visualização 

dos resultados, interação com o programa e fonte de energia, o Arduino é ligado a um PC através de 

um cabo USB Tipo A – Tipo B.  

 

 

Figura 5.23 – Vista explodida da caixa do sensor, 

tampa e suporte para o veio. 

 

Figura 5.24 – Montagem do Arduino Mega 2560. 

 

4 
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Figura 5.25 – Montagem do Mpu-6050 (2), dos respetivos 
suportes (4) e dos módulos laser KY-008 (3). 

 

Figura 5.26 – Suporte para calibrar o Mpu-
6050 em relação à base (4). 

 

5. Para ajudar na orientação do eixo, tanto a guia linear como a rótula possuem escalas de medição 

(Figura 5.27). No auxílio do posicionamento do eixo em relação a marcas superficiais do pé serão 

utilizados dois lasers presos e alinhados por uma plataforma (Figura 5.28). Os lasers fazem com 

que seja possível ter um feixe de luz que represente o eixo que atravessa o pé demonstrando os 

pontos de incidência no membro tanto de um lado como do outro sem que seja necessário nenhum 

método invasivo. Estas duas particularidades aliadas ao Arduíno permitem uma colocação precisa 

da orientação do eixo e a reprodutibilidade deste posicionamento. 

 

Figura 5.27 – Escala angular da rótula (esquerda) e escala linear da guia (direita). 
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Figura 5.28 – Plataforma com os lasers que apontam na direção do eixo. Servem para ajudar na orientação. 

 

6. As características de adaptação a diferentes indivíduos já foram mencionadas ao longo dos outros 

pontos. 

5.3 Interface computacional 

A interface do software é bastante simples. É composta por 7 campos como demonstra a Figura 

5.29: 

 

Figura 5.29 – Sete campos da interface computacional. 

1. Ângulos: Neste campo são demonstrados os ângulos em relação aos planos em tempo real. Uma 

rotação sobre o eixo x provoca alteração no angulo do Plano Frontal. Uma rotação sobre o eixo y 

provoca uma alteração na Rotação. Uma rotação sobre o eixo z (perpendicular ao eixo x e y) 

provoca uma alteração no ângulo do plano horizontal. 

2. Aqui estão descritos os comandos que permitem a interação do utilizador com a interface do 

software: 

 Tecla SPACE: A tecla space faz reset às referências do sensor fazendo com que a posição 

em que ele se encontra quando premida a tecla se torne na referência zero e todos os novos 

movimentos futuros sejam diferenças referentes a essa posição.  
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 Tecla ENTER: Anota os dados atuais do campo 1 para o campo 6. Para cada teste, tem-se 

como objetivo carregar uma vez ENTER para apontar os valores iniciais e uma segunda vez 

para os dados finais. 

 Tecla BACKSPACE: Apaga a última entrada do campo 6. 

3. Este campo serve para exportar os dados apresentados no campo 6 através do botão “Guardar”. 

O ficheiro exportado é do tipo .tsv que poderá ser importado para uma folha Excel para o tratamento 

de dados. É ainda permitido gravar um ficheiro novo ou adicionar informação a um ficheiro 

previamente guardado. 

4. Este campo é apenas uma visualização gráfica dos movimentos do sensor. 

5. Este é o campo das mensagens. Aqui apareceram mensagens de erro e de feedback de ações 

para o utilizador. 

6. É neste campo que são anotados os valores dos ângulos depois de pressionada a tecla ENTER. 

Ele tem capacidade para anotar três testes diferentes e os seus valores iniciais, finais e diferenças 

absolutas. Apresenta ainda as médias dos três testes efetuados. 

7. O campo 7 é simplesmente um interruptor que permite ligar ou desligar os lasers conforme 

pretendido. 

6 Conclusões 

O desenvolvimento deste protótipo teve como objetivo proporcionar um melhor e mais fiável 

diagnóstico de lesões ligamentares no tornozelo, evitando numa fase inicial exames auxiliares e os 

seus custos associados. Encontra-se ainda numa fase inicial e os resultados ainda não estão 

disponíveis. 

A interface desenvolvida ajuda na visualização dos resultados, permite a organização de 

diferentes estudos e a utilização dos dados para uma fácil análise estatística. 

Em suma, a fase inicial de projeto e produção está concluída e o dispositivo está pronto a ser 

utilizado em futuros testes. 

6.1 Limitações 

Este protótipo encontra-se numa fase inicial e, por isso, conta ainda com algumas limitações e 

particularidades a serem melhoradas. 

 A base da estrutura estará assente no chão e tem 51cm de altura. O ideal seria que o assento da 

cadeira em que o indivíduo se senta estivesse à mesma altura do apoio da perna. Isto só será 

possível em cadeiras que permitam regular a sua própria altura. 
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 Como já referido esta tese não conclui quanto a uma forma de determinar o eixo de forma não 

invasiva e portanto o posicionamento do protótipo estará limitado a uma aproximação. 

 O IMU utilizado é muito sensível e tem algumas flutuações de dados podendo dificultar a leitura de 

valores, e a reprodutibilidade do teste. 

 Para a leitura dos valores obtidos com o Arduino é necessária uma fonte de alimentação e um ecrã 

que permita a sua visualização. Neste caso um computador portátil será o suficiente, no entanto o 

ideal seria um pequeno LCD para demonstração de valores. 

6.2 Trabalho Futuro 

 Como trabalho futuro, existem várias funcionalidades que podem ser acrescentadas de modo a 

tornar os estudos mais completos. O código utilizado pode também ser facilmente adaptado para que 

se incluam novas funcionalidades. 

 De forma mais específica, uma das funções a acrescentar seria a simulação de carga. A 

introdução de uma força que oferecesse resistência à rotação do pé e tornasse este movimento mais 

semelhante ao de marcha permitiria obter mais conclusões acerca da rotação do pé nesta articulação. 

Tal como já verificado [57, 58, 59], são notórios os efeitos da carga no pé à semelhança da marcha em 

que o pé se encontra em “closed chain” e sob o peso do próprio corpo apesar de Sammarco [45] ter 

mencionado que as diferenças cinemáticas com lesão dos ligamentos são mais evidentes no pé livre. 

 Outra particularidade benéfica de ser alterada seriam os materiais de construção da base para 

algo mais leve, portátil e duradouro que MDF. De forma a combater a limitação da altura da cadeira 

poderia também ser implementada um mecanismo regulador da altura do protótipo certificando-se que 

o individuo a examinar se colocaria sempre numa posição correta. 

 Ainda na linha da leveza e portabilidade uma das grandes alterações ao protótipo seria a 

eliminação da necessidade de equipamento externo extra. Um pequeno visor LCD touchscreen 

(Arduino touch shields), juntamente com memória para armazenamento de dados faria com que um 

PC/ MAC não fosse necessário. Outra hipótese seria criar uma aplicação para Android ou IOS e que 

corresse num tablet. O processing dispõe um modo chamado “Android Mode” que permite a criação de 

ficheiros Android (.apk) com apenas algumas alterações ao código inicial. Estas hipóteses diminuiriam 

significativamente o volume de equipamento necessário no entanto, o custo associado a um dispositivo 

Android ou IOS será sempre superior a um simples visor LCD touchscreen. Por último é ainda possível 

conectar o Arduino ao PC/MAC/Android/IOS através de Wifi ou Bluetooth. 

 Caso se queira alterar a orientação do eixo apenas num plano, por exemplo, aumentar a 

inclinação do eixo no plano frontal, será necessária a implementação de um mecanismo limitante da 

rotação da rótula noutros planos que não o plano em questão. Neste momento isto só é possível através 

da sensibilidade do operador ao mesmo tempo que observa os valores no ecrã. 
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 Neste momento a rotação em torno do eixo é feita de forma ativa por parte do paciente, no 

entanto este processo pode ser automatizado com ajuda de um motor elétrico. Poderão ser utilizados 

o mesmo Arduino e sensor de modo a funcionar como controlador do motor e obtenção de feedback. 

Com esta adição será possível observar se existem diferenças significativas entre os movimentos 

passivos e ativos e ainda ter melhor controlo sobre o momento que atua na articulação e rigidez dos 

ligamentos. 

 Para além das alterações ao equipamento, será necessário o seu teste e a aquisição de 

resultados, nomeadamente em cadáveres numa fase inicial. Alguns dos tópicos a estudar seriam: 

 Amplitudes totais de rotação de pés sem patologia e comparação com valores obtidos por outros 

autores: 

o Homem/ Mulher 

o Pé esquerdo/ Pé direito 

o Pé dominante/ Pé não dominante 

 Comparação do pé lesado com pé não lesado. 

o Seccionamento sequencial dos ligamentos LTFA, LCF e LTFP 

 Comparação do teste usando carga e sem usar carga. 

 Variar a orientação do eixo quer no plano frontal quer no plano horizontal e comparar as amplitudes 

de movimento com a orientação anatómica inicial. 
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Anexo A: Guia de instalação, interface e 

utilização do software 

Este guia serve para auxiliar na instalação e utilização do software. A Pasta de instalação contém 

todos os ficheiros necessários para o seu funcionamento. Recomendo que a instalação seja feita da 

forma que aqui vou explicar. Este método é uma instalação manual dos ficheiros e bibliotecas com as 

versões em que o código foi escrito. Por vezes nas versões mais recentes existem algumas alterações 

que podem fazer com que o programa não funcione e tenham que ser reescritas algumas linhas no 

código base.  

 A secção A.2 descreve todas as funcionalidades do software que foram programadas. 

A.1 Instalação 

Os passos 1 - 14 (exceto o 2) só serão necessários se o equipamento a utilizar não for o mesmo 

utilizado pelo autor da tese. A partir do passo 21 (incluído) o procedimento é opcional, mas recomendo 

a sua leitura para ficar a saber do que se trata. 

1. O primeiro passo é extrair todos os ficheiros de (Instalação.zip) para uma diretoria qualquer, por 

exemplo “Ambiente de trabalho”. 

2. Instalar IDE do Arduino (/Instalação/Windows/arduino-1.8.2-windows.exe) sem efetuar nenhuma 

alteração no ajudante de instalação. Durante este processo, os drivers do Arduino serão 

automaticamente instaladas. Este passo é necessário mesmo que o equipamento a utilizar seja o 

desta tese para que o computador reconheça o Arduino. 

3. Extrair os ficheiros “L2Cdev” e “MPU6050” de (/Instalação/Arduino/Libraries.zip) para a diretoria 

“Libraries” que em princípio se encontra em (/Documentos/Arduino/Libraries). Caso “Libraries” não 

exista crie uma pasta com o nome “Libraries” em (/Documentos/Arduino) e extraia os 2 ficheiros 

para aqui. 

4. Agora é necessário fazer a montagem do Arduino com o sensor MPU-6050 de acordo com a 

representação seguinte: 
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Os pinos da placa Arduino podem variar ligeiramente consoante o modelo e por isso a ligação 

deverá ser confirmada. No caso representado o sensor está ligado ao Arduino UNO. Geralmente 

as modificações serão em relação aos pinos do sensor referentes a “SCL” e “SDA”. Na maior parte 

dos Arduinos (não é o caso do Mega 2560 utilizado nesta tese), SDA conecta-se ao pino A4 e o 

SCL ao pino A5. No Arduino Mega, SDA conecta-se ao pino SDA 20 e o SCL ao pino SCL 21. Se 

existir o pino de 5V no Arduino, ligar o VCC a este. Caso contrário ligar ao pino de 3.3V. 

5. Depois de feita a ligação do sensor ao Arduino é agora necessário fazer a ligação dos dois lasers 

ao Arduino também. Em ambos os módulos KY-008 (lasers) é necessário ligar o pino S (signal) a 

um Pino Digital qualquer da placa e o pino – ao GND (Ground) da placa. No caso desta tese os 

pinos usados foram o 22 e o 24. 

 

6. Abrir o IDE do Arduino -> Tools -> Board e escolher o modelo do Arduino apropriado. 
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7. O próximo passo só funciona se o passo 3 foi feito corretamente. No IDE do Arduino ir a File -> 

Examples -> MPU6050 -> Examples -> MPU6050_Calibration 

 

8. Depois de aberto o script de calibração, fazer upload  do script para o Arduino e esperar até 

receber uma mensagem semelhante a esta: 
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Caso ocorra algum erro durante o upload, fazer novamente upload até funcionar. Isto só funciona 

se o erro for semelhante a este: 

 

9. Depois do uploading ter sido efetuado com sucesso, mantenha o sensor sobre uma superfície 

horizontal, não lhe toque e abra o serial monitor . Mude (caso não esteja) o baud rate para 

115200, insira uma letra qualquer, carregue ENTER e espere até que o processo esteja completo. 

 

Quando o processo estiver completo, uma mensagem semelhante a esta deverá aparecer (este 

processo pode demorar tanto uns minutos como uns segundos, se demorar mais que 5 min feche 

a janela e abra o serial monitor outra vez): 
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Aponte os valores calculados em “Your offsets”. Neste caso basta apontar acelZ: 1075, giroX: 32, 

giroY: 10, giroZ: 2. 

10. Repita o passo 6, mas desta vez abra o exemplo MPU6050_DMP6. (File -> Examples -> MPU6050 

-> Examples -> MPU6050_DMP6_jc. 

11. Depois de aberto encontre estas linhas de código e substitua os valores pelos valores que obteve 

no passo 8. Este passo é necessário para que os valores provenientes do sensor sejam mais 

precisos e ocorra menos drift ao longo do tempo. 

 

Caso não consiga encontrar as linhas de código carregue ctrl + f, escreva mpu.setXGyroOffset 

e depois “Find”. 

 

12. Procure as linhas de código que definem os números dos pinos aos quais os lasers foram ligados 

(no caso desta tese aos pinos 22 e 24) e substitua pelos pinos da sua placa. 



 

A6 
 

 

Depois disto faça upload  do script para o Arduino. Mais uma vez, se o erro se aparentar 

assim: 

 

Continue a fazer upload até que seja bem sucedido. 

13. Para testar se o sensor e o Arduino estão ambos a funcionar corretamente, abra o serial monitor 

 e veja se é esta mensagem que aparece. Os valores ypr devem estar continuamente a 

aparecer: 

 

14. Se está tudo a funcionar corretamente encontre as seguintes linhas de código, introduza (//) antes 

de (#define OUTPUT_TEAPOT) e apague (//) antes de (//#define 

OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL). No final tudo deverá estar como a figura seguinte: 
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Faça novamente upload do script para o Arduino. 

15. A partir deste passo (incluído) todos os utilizadores deverão efetuar os passos que se seguem. 

Extraia os ficheiros de (/Instalação/Windows/processing-3.3-windows64.rar) para a diretoria 

“Documentos” do seu computador. Extraia também a pasta “Programa” de 

(/Instalação/Programa.zip) para a diretoria “Documentos”. 

16. Abra o ficheiro Programa.pde da diretoria (/Documentos/Programa/Programa.pde). Neste momento 

deve ter em “Documentos” uma pasta “Programa”, outra “Processing-3.3” e outra criada agora 

automaticamente depois de aberto o programa chamada “Processing”. 

17. Extraia os ficheiros de (/Instalação/Processing/ControlP5.zip) e de 

(/Instalação/Processing/toxiclibs-complete-0020.zip) para a diretoria 

(/Documentos/Processing/libraries). Neste momento deve ter estas 9 pastas na diretoria: 

 

18. Feche o programa e abra de novo (para carregar a atualização das bibliotecas). Vá à janela do 

Windows, pesquise por “Gestor de Dispositivos” ou em inglês “Device manager” e abra. Procure 

“Portas (COM e LPT)”, expanda e veja o nome da sua porta que em princípio será COM seguido 

de um número, neste caso é COM4. 
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19. Agora no Programa vá à linha de código 164 e substitua String portName = "COM4"; pela sua COM. 

Se for 3 substitua, por exemplo, para String portName = "COM3"; 

 

20. Com o Arduino ligado ao computador execute o programa  e caso surja a imagem seguinte é 

porque tudo foi instalado corretamente. 
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Muitas vezes o Arduino não consegue fazer corretamente a comunicação com o computador e, 

se passado 5 segundos da execução do programa a zona do canto superior esquerdo que 

demonstra os ângulos em tempo real se encontrar como na imagem seguinte, feche a janela, 

desconecte o Arduino do computador, volte a conectar e a executar  outra vez. Repita este 

processo até que os ângulos sejam demonstrados. 

 

21. A Partir deste passo (incluído) todo o procedimento é opcional. Sempre que quiser executar este 

programa é necessário que vá à diretoria onde tem guardado o ficheiro Programa.pde, abri-lo e 

executa-lo. De modo a tornar este processo mais simples o IDE do Processing permite-lhe criar um 

executável a partir do ficheiro Programa.pde. Com o Programa aberto vá simplesmente a Arquivo 

-> Exportar aplicação. 

 

22. Já nas opões de exportação tem a opção de escolher o modo Full Screen ou não. Caso escolha 

essa opção selecione também “Mostrar botão de parar”. Sugiro que para efeitos de testes e estudos 

não seja escolhida a opção de Full Screen (não selecionar nenhuma das duas opções) pois permite 

uma melhor interação com o resto das funcionalidades do computador. 
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23. Depois de exportado, na pasta “Programa” que está em “Documentos”, deverá ter os seguintes 

ficheiros: 

 

24. Abra a pasta de acordo com o seu sistema operativo (maior parte dos casos 

application.windows64), clique com o botão direito do rato no ficheiro Programa.exe e carregue em 

“Criar atalho”. Um atalho será criado e pode coloca-lo no sítio que quiser para um acesso mais 

rápido, por exemplo, no Ambiente de trabalho. A partir deste momento sempre que quiser executar 

o programa é só fazer duplo clique no atalho. O erro do passo 18 pode voltar a ocorrer e, neste 

caso, basta fechar a janela, desconectar e conectar o Arduino ao computador e voltar a fazer duplo 

clique no atalho. 
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A.2 Interface 

A interface do software é bastante simples. É composta por 7 campos como demonstra a figura 

seguinte: 

 

1. Ângulos: Neste campo são demonstrados os ângulos em relação aos planos em tempo real. 

Quando iniciado o programa, as referências iniciais dos planos são incertas e por isso os ângulos 

apresentados não têm de fazer sentido. No entanto as variações deles são absolutas e têm a ver 

com os eixos do próprio sensor. A imagem seguinte é uma representação do sensor e são visíveis 

as orientações do eixo x e do eixo y. 

 

Uma rotação sobre o eixo x provoca alteração no angulo do Plano Frontal. Uma rotação sobre o 

eixo y provoca uma alteração na Rotação. Uma rotação sobre o eixo z (perpendicular ao eixo x e 

y) provoca uma alteração no ângulo do plano horizontal. 

2. Aqui estão descritos os comandos que permitem a interação do utilizador com a interface do 

software: 

 Tecla SPACE: Depois de orientar o sensor numa referência espacial qualquer e carregado na 

tecla SPACE, o programa irá assumir esta orientação como a orientação zero e qualquer 

movimento a partir deste momento será representado no campo 1 como as diferenças 

absolutas relativamente à posição zero. A razão pela qual, depois de se carregar ENTER o 

plano horizontal apresenta um angulo de -90 graus tem simplesmente a ver com a configuração 

do protótipo que será explicada mais à frente. 
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 Tecla ENTER: Anota os dados atuais do campo 1 para o campo 6. No início de cada teste, 

carregue uma vez ENTER para apontar os valores iniciais e a segunda vez para os dados 

finais. 

 Tecla BACKSPACE: Apaga a última entrada do campo 6. 

 

3. Este campo serve para exportar os dados apresentados no campo 6 através do botão “Guardar”. 

Deverá introduzir sempre alguma coisa no campo “Nome”, caso contrário aparecerá uma 

mensagem no campo 5 a dizer que os dados não foram gravados. A introdução de algo no campo 

“Notas” é opcional. O botão “C” serve para apagar tudo o que introduziu em “Notas” que, por 

comodidade, não é apagado automaticamente. Caso o nome introduzido seja um novo nome, é 

criado um ficheiro .tsv com o novo nome introduzido na diretoria (/Documentos/Programa/Testes) 

e aparecerá uma mensagem no campo 5 a dizer que um novo ficheiro foi criado.  Caso o nome 

introduzido seja igual a um já existente, os dados serão adicionados ao ficheiro com o mesmo nome 

na diretoria (/Documentos/Programa/Testes) e aparecerá uma mensagem no campo 5 a dizer que 

os dados foram adicionados ao ficheiro anteriormente criado. 

A abertura destes ficheiros pode ser feita de várias formas. O tipo .tsv é um ficheiro de texto com 

os elementos separados por tabulações e portanto, qualquer software de texto o abre. No entanto 

para o tratamento de dados e uma visualização mais organizada são requeridos alguns passos 

adicionais e é necessário um software como o Microsoft Excel para os abrir. Abra um novo 

documento Excel, vá a Dados -> Obter Dados Externos -> Do texto e selecione o ficheiro que 

gravou e que se encontra na diretoria acima referida. 

 

Para conseguir visualizar o ficheiro não se esqueça de alterar o tipo de ficheiro de “Ficheiros de 

Texto” para “Todos os Ficheiros”. Depois de localizado carregue em “Importar”. 
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Depois de aberto irá aparecer o “Assistente de Importações de texto”. Em princípio deverá 

apenas carregar em “Seguinte” porque as opções selecionadas por definição são as corretas. 

Passo 1 de 3, selecionar “Delimitado”. Passo 2 de 3, selecionar “Tabulação”. Passo 3 de 3, 

selecionar “Geral” e “concluir”. Depois de concluir aparecerá ainda uma nova janela “Importar 

Dados” na qual deverá apenas carregar em ok. 
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Depois destes passos concluídos deverá ter algo como na imagem seguinte. De notar que a data 

e a hora foram adicionadas tendo em conta a data e hora em que o documento foi gravado. No 

caso de vários dados terem sido adicionados ao mesmo ficheiro, todos eles aparecerão no Excel 

verticalmente por ordem de adição. Tenha em conta que o Excel é independente do ficheiro .tsv 

criado pelo programa e portanto, vários ficheiros .tsv podem ser adicionados à mesma folha de 

excel para eventuais tratamentos de dados. O Excel apenas está a interpretar os ficheiros de 

texto e separar as linhas do ficheiro de texto em linhas do Excel e as tabulações do ficheiro de 

texto em colunas do Excel. 

 

4. Este campo é apenas uma visualização gráfica dos movimentos do sensor, a única parte que 

compunha o código inicial de Jeff Rowberg. Este avião é concordante com o eixo y do sensor, isto 

é, a ponta azul está na direção positiva do eixo y do sensor e qualquer movimento, mesmo depois 

de mudadas as referências com a tecla ENTER terá este fator em conta. 

5. Este é o campo das mensagens. Aqui apareceram durante 3 segundos a vermelho as mensagens 

já descritas no campo 3 e tem apenas o intuito de enviar ao utilizador um feedback. Quando o 

programa é iniciado aparecerá também um temporizador de calibração aqui. 

6. É neste campo que são anotados os valores dos ângulos depois de pressionada a tecla ENTER. 

Ele apresenta os valores de 3 testes divididos entre os ângulos iniciais (primeiro input da tecla 

ENTER) e ângulos finais (segundo input da tecla ENTER). Neste campo aparecem 6 inputs da tecla 

ENTER e são sempre sequenciais. Carregando na tecla BACKSPACE, a ultima entrada será 

apagada e poderá ser anotada de novo (com novos valores) com a tecla ENTER.  
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Nos ângulos finais aparece, entre parêntesis, a diferença entre os iniciais e os finais sendo que, 

quanto ao plano frontal e horizontal, é esperado que a diferença seja zero ou próxima de zero. 

Qualquer valor nesta diferença, positivo ou negativo, refere-se a um desvio do eixo durante o teste. 

Na rotação a diferença representa a amplitude de flexão plantar (caso positiva) e a amplitude de 

dorsiflexão (caso negativa). 

No final do 6º input da tecla ENTER será apresentada automaticamente a média dos valores 

obtidos nos três testes. 

7. O campo 7 é simplesmente um switch que permite ligar ou desligar os lasers conforme pretendido. 

A.3 Utilização 

Quando o programa é iniciado, o sensor deve estar e permanecer imóvel durante 20 segundos 

(tempo de calibração). No campo 5, deverá aparecer a vermelho uma contagem decrescente de 20s 

durante a qual o sensor deve permanecer intocável. Aquando da iniciação do programa, o sensor já se 

deve encaixado no suporte que se encontra sobre a base:  

 

A base representa um plano paralelo ao plano frontal do pé e dai a necessidade de pousar o 

sensor sobre ela e definir essa mesma posição como referência zero. 

Depois de ter sido feita a referenciação, o sensor deve ser colocado sobre o veio como 

demonstra a figura seguinte. Neste momento, os testes já podem ser efetuados de acordo com as 

funcionalidades descritas em “Interface”. 
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Anexo B: Orçamento 

Aqui serão apresentados todos os custos associados a esta dissertação. 

Nome Descrição Vendedor Quantidade Custo 

Chumaceira KFL002 FL002 Self 

Aligning Pillow Block 

Flange Bearing 15mm 

Shaft 2PCS 

Sourcingmap 

(Amazon.uk) 

1 9.2 € 

Rótula grande Qzsd-02 Aluminum Tripod 

Ball Head Ballhead + 

Quick Release Plate Pro 

Camera Tripod, Max Load 

to 15kg 

Sinvitron 

(Amazon.uk) 

1 21.06 € 

Veio 2pcs Black Aluminum 

Alloy 15mm Rod - 15cm 6 

inch 

SmallRig 

(Amazon.uk) 

1 14.12 € 

Tubo de 

translação 

DSLR Shoulder Rig 15mm 

Micro Rod, 2.5 inch Long 

with 1/4''-20 thread 

SmallRig 

(Amazon.uk) 

1 8.13 € 

Guia linear HQR-350 350mm Multi-

purpose Dual Dovetail 

Long Quick Release 

Extender Rail Sliding Plate 

for Camera Tripod 

Ballhead Clamp fit Benro 

Arca Swiss Sunwayfoto 

Haoge 

(Amazon.uk) 

1 28.27 € 

Braçadeira Single Rod clamp 1/4" for 

15mm Support Rail Rig 

Rail 

SmallRig 

(Amazon.uk) 

2 11.65 € / peça 

= 23.3 € 

Rótula 

pequena 

Multi-Functional Ball Head 

with Removable Top and 

Bottom Shoe Mount for 

Canon, Nikon, Olympus, 

Pentax, Panasonnic, 

Fujifilm, Kodak-1875 

SmallRIg 

(Amazon.uk) 

1 14.73 € 

Arduino mega 

2560 

-- -- 1 0 € 
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Sensor MPU-6050 6DOF 3 Axis 

Gyroscope+Accelerometer 

Module for MCU DIY 

L-FENG-UK 

(Amazon.uk) 

1 1.78 € 

Laser -- -- 2 0 € 

Madeira MDF Arménio 

Vicente e Filho 

(AVF) 

0.418 m2 13.05 € / m2    

= 5.45 €  

Parafusos M3.5 x 16  40 0.04 € / peça   

= 1.6 € 

Cantos de 

suporte 

 Arménio 

Vicente e Filho 

(AVF) 

20 0.15 € / peça  

= 3 € 

Total 130.64 € 
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Anexo C: Desenhos técnicos 
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