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Introdução: O desenvolvimento de métodos para mensurar as propriedades passivas do complexo articular do mediopé 

é fundamental, uma vez que alterações nestas propriedades podem estar relacionadas com a ocorrência de lesões nos 

membros inferiores (MMII). Alguns instrumentos são capazes de mensurar as propriedades passivas das articulações 

dos MMII, como joelho e tornozelo, porém não é do nosso conhecimento a existência de um instrumento para o 

mediopé. Objetivos: Investigar a confiabilidade inter e intra-examinadores de medidas da rigidez passiva do complexo 

articular do mediopé obtidas por um instrumento desenvolvido pela UFMG, denominado torsímetro. Métodos: O 

equipamento, que consiste em uma bota estabilizadora do retropé e perna, uma prensa de estabilização do antepé e 

sensores de medida do torque passivo (torquímetro estático axial) e do ângulo articular (potenciômetro), foi utilizado 

para realizar o movimento de torção passiva do antepé em relação ao retropé (inversão do médiopé), enquanto era 

registrado no software LabVIEW 2012 os valores de torque por ângulo articular. A rigidez passiva (Nm/o) foi calculada 

como a inclinação da curva torque passivo vs. ângulo no MATLAB 2015b. Os dados foram coletados em 12 indivíduos 

adultos saudáveis, em dois dias separados e por dois examinadores diferentes. Resultados: Os coeficientes de 

correlação intraclasse demonstraram alta confiabilidade intra-examinador, com CCI igual a 0,987 e 0,976 para os 

examinadores 1 e 2, respectivamente. Também foi demonstrada alta confiabilidade interexaminadores, com CCI igual a 

0,975 e 0,988 para os dias 1 e 2, respectivamente. O erro padrão da medida também indicou alta confiabilidade para as 

análises inter e intra-examinadores, assumindo os valores de 3,52E-03 e 4,79E03 para os examinadores 1 e 2 e os 

valores de 4,61E-03 e 2,88E-03 para os dias 1 e 2, respectivamente. Conclusão: A medida de rigidez passiva do 

complexo articular do mediopé obtida pelo torsímetro mostrou-se confiável, tanto quando realizada por um mesmo 

avaliador em dias diferentes, quanto se realizada por avaliadores diferentes. Assim, o instrumento pode ser considerado 

uma ferramenta útil, tornando possível a investigação de associações entre esta variável e outras medidas clínicas de 



postura e movimento de membros inferiores, quantificações pré e pós intervenções, bem como com a ocorrência e 

predisposição a lesões. Descritores: Torção Mecânica; Confiabilidade dos Dados; Rigidez Muscular. Agradecimentos: 
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