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Introdução A inversão do retropé no final da fase de apoio da marcha tem sido foco de estudo, uma vez que esse 
movimento é parte da supinação do pé, a qual é necessária para uma impulsão adequada. Torna-se necessário inves-
tigar as fontes internas de energia que possam auxiliar a entender a inversão do retropé na fase de apoio terminal da 
marcha. Objetivos. Propor uma estimativa do fluxo de ernergia no retropé gerado pelos momentos internos do torno-
zelo e do mediopé no plano frontal, ampliando o entendimento sobre a cinética e cinemática do complexo tornozelo-pé. 
Método. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG (CAAE 0427.0.203.000-11), com participação de seis ho-
mens e seis mulheres saudáveis (29,7±6,5 anos; 1,7±0,07 m; e 70,3±13,4 kg). A coleta dos dados e o processamento 
ocorreram de acordo com o protocolo proposto por Bruening et al. (2012). Por meio de marcadores passivos fixados 
na perna, retropé e antepé esquerdo dos participantes, o movimento do complexo tornozelo-pé durante a caminhada 
em velocidade auto-selecionada sobre uma passarela de madeira de 10m foi capturado por um sistema opto-eletrônico 
(8 câmeras Qualisys ProReflex, Suécia, 120Hz) e por duas plataformas de força posicionadas em linha (AMTI, EUA, 
1200HZ) para registrar a força de reação ao solo. Os dados cinemáticos e cinéticos foram filtrados com um filtro But-
terworth passa-baixa a 6HZ e 10HZ, respectivamente. O processamento foi realizado no software Visual3D (C-motion, 
EUA). Foram consideradas de quatro a seis fases de apoio para cada participante. As potências no retropé geradas 
pelos momentos do tornozelo e do mediopé no plano frontal foram calculadas como o produto de cada momento multi-
plicado pela velocidade angular do retropé e normalizadas pela massa do voluntário. Resultados. Ao se analisar os 
ângulos do segmento retropé e as potências geradas no retropé pelos complexos articulares do mediopé e do tornozelo, 
durante a fase de apoio da marcha, verifica-se que o momento do mediopé adiciona energia ao retropé no final da fase 
de apoio, contribuindo para sua inversão. Já o momento do tornozelo remove energia do retropé, desacelerando sua 
inversão no final da fase de apoio. Conclusão. O momento interno do complexo articular do mediopé no plano frontal 
contribui para a inversão do retropé na fase de apoio terminal durante a marcha, auxiliando desta forma a supinação do 
pé. Assim, a avaliação e intervenções para disfunções relacionadas a déficits de supinação durante a marcha devem 
contemplar o complexo articular do mediopé. 
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