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RESUMO 

Introdução: Queixas dolorosas nos pés e tornozelos apresentam uma etiologia 

bastante diversificada e podem determinar níveis significativos de comprometimento 

da qualidade de vida. Entre os fatores relacionados ao seu surgimento pode-se citar 

o perfil morfológico nos pés, nível de sobrecarga mecânica ocasionada pelas 

atividades diárias, ocupacionais e esportivas e utilização de calçados inapropriados. 

Em contrapartida, a correlação específica entre estes fatores não se encontra 

completamente estabelecida. Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo 

avaliar a correlação entre o perfil morfológico do pé e o nível de atividade física com 

o relato de queixas álgicas nos tornozelos e pés. Materiais e métodos: Serão 

avaliados 150 voluntários, de ambos os sexos, sem determinação de faixa etária, 

para a determinação do perfil morfológico dos pés, nível de atividade física e a 

caracterização dos sintomas nos tornozelos e pés. A análise qualitativa descritiva 

será realizada para o estabelecimento das correlações existentes entre as variáveis 

determinadas. 

INTRODUÇÃO 

Alterações anatômicas e biomecânicas constitutivas, tais como a pronação ou 

supinação excessivas, atuam como fatores predisponentes às lesões 

musculoesqueléticas do tornozelo e pé e podem acarretar incapacidades funcionais 

acentuadas, determinando perda significativa dos níveis de qualidade de vida. A 

sobrecarga e o uso excessivo, proporcionados pelo perfil das atividades físicas e/ou 

ocupacionais, representam fatores predisponentes adicionais à estas lesões. As 

características destas atividades, considerando tempo, condições e intensidade de 

execução, estão diretamente relacionadas com o nível de sobrecarga do sistema 

musculoesquelético, em especial das estruturas constitutivas dos membros de 

descarga de peso. As dores nos tornozelos e pés, na sua maioria, são 

desencadeadas por disfunções do sistema musculoesquelético. Embora fatores 

como a morfologia dos pés e o perfil de atividade física possam influenciar na 

gênese e desenvolvimento das patologias dos pés, ainda não é completamente 

estabelecida a correlação integrada destes fatores com as queixas referidas nestes 

respectivos segmentos. Os esclarecimentos a cerca destas informações poderão 

contribuir para a adoção de estratégias preventivas para amenizar os riscos de 

instalação a/ou desenvolvimento das patologias musculoesqueléticas dos pés. 



OBJETIVO 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a correlação entre o perfil 

morfológico do pé, estabelecido por meio do exame físico e a avaliação da 

impressão plantar, e o nível de atividade física com o relato de queixas álgicas nos 

tornozelos e pés. 

 

METODOLOGIA 

Serão avaliados 150 voluntários, de ambos os sexos, sem determinação de faixa 

etária. Após identificação e caracterização antropométrica (peso, altura e IMC), os 

voluntários serão submetidos à determinação do perfil morfológico dos pés, por meio 

de exame físico qualitativo e perfil de impressão plantar por podoscopia; 

classificação do arco longitudinal medial (ALM) pelo índice de Chippaux-Smirak 

(ICS); nível de atividade física, através de questionário específico 

International Physical Activity Questionnaire (IPAC-S) e a caracterização dos 

sintomas nos tornozelos e pés, viabilizada pelo questionário Foot & Ankle Outcome 

Score (FAOS) e que se propõe a estabelecer o impacto funcional das patologias do 

tornozelo e pé nas atividades básicas de vida diária, atividades ocupacionais e 

esportivas. A análise qualitativa descritiva será realizada para o estabelecimento das 

correlações existentes entre as variáveis determinadas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A execução desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o parecer 

305.509. Já foram avaliados 88 voluntários e os demais deverão ser submetidos aos 

procedimentos investigativos até o final do mês de setembro deste ano. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados referentes à caracterização da amostra são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização da amostra com os valores de média e desvio padrão em relação à idade, massa 

corporal, altura, índice de massa corporal e percentual de voluntários do sexo masculino. 

 Idade 
(anos) 

Sexo 
% homens 

Massa  
(Kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

Média 44,3 37,5 71,5 170 25,8 

Desvio padrão 16,2  15,3 10 4,8 



Em relação à caracterização morfológica, com 59,1% dos voluntários apresentam 

assimetria entre os pés. Considerando a constituição do ALM, foram encontrados os 

valores de 52,2%, 32,9% e 14,9% respectivamente para arco normal, reduzido e 

elevado no pé D e de 51,1%, 34% e 14,9% para o pé contralateral. A classificação 

do ALM pelo ICS exibiu os valores de 2,4%, 5,8%, 47,6%, 40,7% e 3,5% 

respectivamente para ALM elevado, normal, intermediário, reduzido e pé plano para 

o pé D e de 3,6%, 6,9%, 46,5%, 39,5% e 3,6% paras o pé E. Considerando os 

sintomas de tornozelo e pé, 45,5% dos voluntários apresentaram queixas, com 

valores médios de escore de 83, 87, 93, 80 e 62 respectivamente para as 

subescalas dor, sintomas, função nas atividades de vida diária, função nas 

atividades recreacionais e esportivas e qualidade de vida do questionário FAOS. As 

análises de correlação entre as variáveis estabelecidas serão concluídas após a 

finalização das análises com toda a amostra prevista. 
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