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INFLUÊNCIA DA ALTURA DO ARCO LONGITUDINAL MEDIAL DO PÉ EM 
MULHERES ADULTAS NO DESEMPENHO MUSCULAR ISOCINÉTICO

Objetivos
      Foram analisar a relação do índice e da 
flexibilidade do ALM do pé cavo,  plano e normal em 
mulheres adultas (membro dominante) com as 
variáveis isocinéticas e mapa de superfície 3D no  
movimento de dorsiflexão/plantiflexão.

Método

           O arco longitudinal medial do pé (ALM) é uma estrutura mecânica complexa que deve apresentar adequada 
flexibilidade em superfícies irregulares e também rigidez suficiente para permitir que o pé seja um órgão propulsor 

eficiente durante a marcha.1 Clinicamente é utilizado o índice de altura do ALM para classificá-lo como pé normal, alto 

(cavo) e baixo (plano). 2 (Figura 1)

           Dinamômetro isocinético (Figura 3) é o padrão ouro para avaliação do desempenho muscular.3 No entanto, é 

importante investigar os desfechos nas três fases do isocinético, que representam a curva da contração isocinética.4

Uma outra forma de avaliação do desempenho muscular é por meio de mapas de superfície em 3D. Este método 
considera a relação torque-ângulo-velocidade articular, criando um mapa de comportamento destas três variáveis 

durante todo o movimento.5

Introdução

      Todos os participantes assinaram o TCLE e o 
estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 
instituição (CAAE: 90238618.8.0000.5231).

Figura 1: Tipos de pés 

      Foram avaliadas 105 mulheres, divididas 
em três grupos, de acordo com a classificação 
do índice de altura do arco (IAA): 1 - pé cavo, 2 - 
pé normal e 3 - pé plano.

Mulheres adultas, com idade entre 
20 e 40 anos e assintomáticas.

Indivíduos com histórico de cirurgias 
anteriores às estruturas ou 
deformidades nos MMII e disfunções 
que a impedisse de realizar a avaliação.
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Análise Estatística
      As variáveis numéricas foram avaliadas quanto à 
distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, assim, 
os resultados foram apresentados em média e desvio padrão 
(DP) e apenas as caraterísticas antropométricas foram 
apresentadas em mediana e os quartis (25-75%), por não 
atenderem os pressupostos de normalidade. Diferenças da 
média (DM) com  intervalos de confiança (IC 95%) e tamanho 
de efeito (TE) também foram calculados. O coeficiente de 
correlação de Pearson foi utilizado para verificar a relação entre 
as variáveis índice de flexibilidade da altura do arco 
longitudinal medial do pé e desempenho muscular 
(dorsiflexão/plantiflexão) nas três fases isocinéticas e foram 
apresentados com seus respectivos IC 95 %. A significância 
estatística foi estipulada em 5 % e o programa IBM-SPSS® 25 
foi utilizado nas análises.

Avaliação Isocinética
Aquecimento:
 10 minutos
30 km/h

90,  60 e 30 º/s. 
Seis repetições por 

velocidadeMovimento de planti e 
dorsiflexão concêntrico

Intervalo de 90 s entre as 
velocidadesFigura 2: Ciclo Ergômetro Figura 3: Biodex System 4®

Resultados
Os pés cavos e planos apresentaram a 90 °/s, amplitudes 
articulares superiores para alcançar a aceleração em 
plantiflexão quando comparado ao grupo pé normal, pés 
cavos com diferença da média (DM)=9,3; TE=0,14 e pés 
planos com DM=5,7; TE=0,14. Os dois grupos de pés, cavo e 
plano, demonstraram um déficit significativo no Pico de 
toque/Massa corporal, em dorsiflexão a 60 °/s pés cavos 
(DM=-3 N.m/kg; TE=0,06) e pé plano (DM=-1,1 N.m/kg; 
TE=0,06) quando comparado com pé normal. O grupo pés 
cavos apresentaram uma correlação negativa em torno de 
-0,37 com intervalo de confiança (IC) 95% [-0,63; -0,05], 
entre flexibilidade e Pico de toque/Massa corporal a 30 °/s 
em plantiflexão.

Figura 4: Relação Torque-Ângulo-Velocidade

      Nos mapas de superfície 3D (figura 4), o grupo pé 
normal demonstrou melhor desempenho muscular nas 
três velocidades.

Conclusão
     Os déficits observados para os grupos pé plano e cavo 
quando comparado ao pé normal ilustram a necessidade de 
intervenções mais funcionais para evitar maior estresse no 
ALM. Além disso, reconhecer que os extremos de 
flexibilidade e de altura do ALM influenciam negativamente 
o desempenho muscular do tornozelo, nos fornecem 
critérios para atuar preventivamente para melhorar a 
capacidade e função dos diferentes tipos de pés.
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