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Radiographic study of the mobility of the first ray in 
the sagittal and frontal planes. 

 
RESUMO 
 
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi estudar 

a amplitude de movimento do primeiro raio nos 
planos sagital e frontal em pés normais. 

 
Pacientes e métodos: Raios X ântero-posterio-

res do tornozelo cobrindo todo o pé foram feitas 
em 60 participantes saudáveis, com o primeiro 
raio em posição neutra, em dorsiflexão máxima e 
em flexão plantar máxima. As radiografias foram 
digitalizadas e a distância entre o maléolo tibial 
e a crista intersesamóide foi medida nas três 
posições mencionadas. Usando um ângulo traça-
do entre a cabeça do primeiro metatarso e uma 
linha horizontal, a rotação do primeiro raio no 
plano frontal nessas três posições foi medida. 

 
Resultados: O movimento do primeiro raio 

para toda a amostra no plano sagital foi de 5,91 
± 0,33 mm de dorsiflexão e 4,92 ± 0,36 mm de 
plantarflexão. O movimento no plano frontal foi 
de 2,67 ± 0,52 graus de inversão durante a dor-
siflexão e 2,97 ± 0,36 graus de eversão durante 
a flexão plantar. 

 
Conclusão: Nos participantes deste estudo, 

observou-se que ao realizar a dorsiflexão no 
plano sagital, a cabeça do primeiro metatarso foi 
invertida, e ao realizar a plantarflexão, o primeiro 
raio foi evertido, razão pela qual os movimentos 
foram produzidos tanto no plano sagital e fron-
tal. Nos participantes deste estudo houve 0,52 
graus de movimento no plano frontal para cada 
milímetro de deslocamento no plano sagital. 

 
Palavras chave: Primeiro rádio, pé, mobilidade, 

dorsiflexão, plantarflexão, inversão, eversão, 
radiologia. 

 
Abstract 
 
Objectives: The objective of this study was to 

investigate the first ray normal range of motion 

(ROM) in the sagittal and frontal planes in normal 
feet. 

Patients and methods: Anterior-posterior radio-
graphs were done of the ankle showing the whole 
foot of 60 healthy participants with the first ray in a 
neutral position, maximally dorsiflexed and maxi-
mally plantarflexed. They were digitalized and the 
distance between the tibial malleolus and the inter-
sesamoid crest in the three positions mentioned was 
measured. The rotation of the first ray in these three 
positions was measured. 

Results: ROM of the first ray in the sagittal plane 
was de 5.91 ± 0.33 mm of dorsiflexion and 4.92 ± 
0.36 mm of plantarflexion. ROM in the frontal plane 
was 2.67 ± 0.52 degrees of inversion during the dor-
siflexion and 2.97 ± 0.36 degrees of eversion during 
the plantarflexion. 

Conclusion: In the participants of this study it was 
observed that when performing dorsiflexion in the 
sagittal plane, the head of the first metatarsal inver-
ted, and when performing plantarflexion the first ray 
everted, thus producing movements in both the 
sagittal and frontal planes. 0.52 degrees of move-
ment in the frontal plane took place in the partici-
pants of this study for each millimeter of displace-
ment in the sagittal plane. 
Keywords: First ray, foot, mobility, dorsalflexion, 
plantarflexion, inversion, eversion, radiology. 
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INTRODUÇÃO 
 
O primeiro raio é uma unidade funcional forma-

da pelo primeiro metatarso e pelo cuneiforme 
medial(1-4). Durante a marcha, o movimento do 

Estudo radiográfico da mobilidade do primeiro raio nos  
planos sagital e frontal.

Priscila Távara Vidalón, Guillermo Lafuente Sotillos, María José Manfredi Márquez y Pedro V. 
Munuera-Martínez. 
Departamento de Podología. Universidad de Sevilla. Sevilla, Espanha.



primeiro raio é um componente importante da 
função normal do pé. Esse movimento tem sido 
relacionado a diferentes patologias do pé e do 
aparelho locomotor(5-12). Além disso, muitos 
procedimentos cirúrgicos enfocam o primeiro 
raio para corrigir deformidades estruturais e fun-
cionais do primeiro segmento metatarso-digital, 
como hálux abduto valgo (HAV) e hálux rígido 
(HR)(3-4). 

 
O movimento do primeiro raio é realizado por 

várias articulações, como o primeiro metatarso e 
a cuneiforme medial, que se articulam com o 
segundo metatarso; e o cuneiforme medial, que 
se articula com o escafoide, o cuneiforme inter-
mediário e o primeiro metatarso(3,4). O movi-
mento das articulações entre o primeiro metatar-
so e o cuneiforme medial, e entre este e o esca-
foide, ocorre em torno de um eixo comum(4,13). 
Esse eixo foi descrito por Hicks(13) em 1953. 
Parte-se da base do terceiro metatarso, na região 
dorsal do pé, até o tubérculo escafoide, com 
inclinação aproximada de 45° em relação aos 
planos sagital e frontal, e apenas com uma ligei-
ra inclinação em relação ao plano transversal.  

 
Esta orientação permite seu movimento nos 

três planos do espaço, mas por ser quase parale-
lo ao plano transversal, os movimentos neste 
plano não são relevantes. Assim, muitos autores 
afirmam que o primeiro raio apresenta movimen-
tos articulares nos planos sagital e frontal, pro-
duzindo inversão juntamente com dorsiflexão e 
eversão juntamente com plantarflexão em um 
primeiro raio normal(13-15). 

 
Devido a todas as articulações envolvidas no 

movimento do primeiro raio, sua amplitude de 
movimento tem sido difícil de quantificar. Em 
uma revisão bibliográfica, Roukis e Landsman(3) 
em 2003, mostraram que não havia um acordo 
sobre a quantidade de movimento do primeiro 
raio e como medir esse movimento. Até o 
momento, diferentes métodos têm sido utiliza-
dos para quantificar a mobilidade do primeiro 
raio, sendo a avaliação manual o exame mais uti-
lizado pelos podólogos, mas é subjetivo e tem 
baixa reprodutibilidade e validade(16).  

 
Algumas investigações têm utilizado equipa-

mentos mais complexos, mas apenas quantifi-
cam o movimento no plano sagital, ignorando as 
alterações que ocorrem no plano frontal(6,12,17-
21), ou não são validados(22-26). Outros estudos 
enfocam apenas a avaliação do movimento da 
primeira articulação cuneometatarsal, devido à 
dificuldade de mensurar com precisão a mobili-
dade em cada uma das pequenas articulações 
envolvidas(6,17-20,27). Outros autores também 

avaliaram a movimentação de todas essas articu-
lações em cadáveres, embora esses estudos não 
reflitam as condições que o pé apresenta in 
vivo(19,20,27,28). 

 
Atualmente há muita discrepância em relação à 

quantificação do movimento normal no plano 
sagital e existem poucos estudos sobre o valor 
normal do movimento no plano frontal do primei-
ro rádio. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi 
determinar o movimento do primeiro raio no 
plano sagital e no plano frontal por meio de estu-
do radiográfico em uma amostra de pés com pri-
meiro raio normal. 

 
PACIENTES E MÉTODOS 
 
Participantes 
 
A amostra deste estudo foi composta por volun-

tários saudáveis, estudantes maiores de idade, 
pacientes ou acompanhantes de pacientes que 
frequentaram a Área Clínica de Podologia da 
Universidade de Sevilha, que não apresentavam 
alterações morfológicas ou funcionais no primei-
ro rádio. 

Este trabalho foi realizado entre os meses de 
novembro de 2016 e junho de 2019. Todos os 
participantes assinaram o termo de consenti-
mento antes de serem incluídos no estudo. A 
autorização foi obtida na Área Clínica de 
Podologia da Universidade de Sevilha. Além 
disso, obteve-se parecer favorável do Comitê de 
Ética em Pesquisa dos Hospitais Universitários 
Virgen Macarena e Virgen del Rocío de Sevilha. 

 Os critérios de inclusão foram: indivíduos com 
pés normais(29), com primeiro raio sem altera-
ções morfológicas ou funcionais e que apresen-
tassem mobilidade normal de primeiro raio(16). 

 
Os critérios de exclusão foram: ter sofrido 

algum trauma ou intervenção cirúrgica do pri-
meiro rádio; apresentar hallux limitus (HL), HR 
ou HAV; ter sofrido doenças inflamatórias, meta-
bólicas, degenerativas ou neuromusculares que 
afetam o pé. 

 
Desenho do estudo 
 
Exame clínico 
 
Primeiramente, foi realizada avaliação manual 

da mobilidade do primeiro raio por meio da 
manobra clínica clássica descrita por Root et 
al.(14).  

Para incluir um sujeito no estudo, dois explora-
dores, um podólogo com mais de 20 anos de 
experiência e outro com 7 anos de experiência, 
tiveram que concordar separadamente em sua 
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avaliação do primeiro raio como "normal" após 
realizar esta manobra. Para isso, o voluntário era 
colocado em uma maca em posição supina com 
o tornozelo relaxado e a articulação subtalar em 
posição neutra. 

 
Determinação da dorsiflexão máxima e  
plantarflexão 
 
Com uma das mãos, o examinador segurou as 

cabeças do segundo ao quinto metatarso e com 
a outra segurou a cabeça do primeiro metatarso 
(Figura 1). Nessa posição, a cabeça do primeiro 
metatarso foi movida para cima até seu curso 
máximo (dorsiflexão) e, subsequentemente, para 
baixo até seu curso máximo (flexão plantar).  

 
A amplitude de movimento foi determinada 

comparando a posição dos dedos indicadores e 
polegares do examinador ao realizar os movi-
mentos. A posição neutra a partir da qual a dor-
siflexão e plantarflexão do metatarso foram ava-
liadas foi aquela em que a cabeça do primeiro 
metatarso estava no mesmo plano que o resto 
das cabeças do metatarso.  

 
Foram selecionados sujeitos que apresentavam 

movimentos de dorsiflexão e plantarflexão apa-
rentemente iguais. Apenas um pé de cada sujeito 
foi incluído. Se ambos os pés estivessem nor-
mais, a escolha era feita aleatoriamente com um 
cara ou coroa. Se um sujeito tivesse um pé nor-
mal e o outro não, o normal era selecionado. 

 
Toma de imagens de raios-x 
 
Quando o indivíduo foi incluído no estudo, três 

radiografias ântero-posteriores foram realizadas 
com o teste de Coleman modificado descrito por 
Fritz e Prieskorn(17) para quantificar o movimen-
to de dorsiflexão máxima e plantarflexão máxima 

do primeiro raio. Previamente, o participante 
subia em um podoscópio e blocos de espuma de 
polietileno de 50 graus Shore A, 10 cm de com-
primento e 4 cm de largura e 2 a 5 mm de espes-
sura, eram progressivamente colocados sob o 
primeiro metatarso para quantificar a dorsiflexão 
máxima.  

Determinou-se que o primeiro metatarso esta-
va em dorsiflexão máxima quando a cabeça do 
segundo metatarso começou a perder o suporte. 
A seguir, blocos de espuma de polietileno Shore 
A de 50 graus, com 30 cm de comprimento e 15 
cm de largura e 2 a 5 mm de espessura, foram 
colocados sob os metatarsais menores, deixando 
de fora o primeiro raio para quantificar a flexão 
plantar máxima. Isso foi determinado quando o 
primeiro metatarso começou a perder suporte 
(Figura 2). 

 
Desta forma, a espessura do bloco que deveria 

ser aplicado no teste de Coleman foi quantificada 
na obtenção da imagem radiográfica para que o 
primeiro raio se movesse para sua posição de 
máxima dorsiflexão e plantarflexão. Foram reali-
zadas três radiografias ântero-posteriores do tor-
nozelo: uma com o primeiro raio em posição neu-
tra, outra com o primeiro raio em dorsiflexão 
máxima e outra com o primeiro raio em flexão 
plantar máxima, utilizando o teste de Coleman 
modificado, conforme citado anteriormente 
(Figura 3).  

 
Essas imagens foram usadas para quantificar 

posteriormente o movimento do primeiro raio 
nos planos sagital e frontal. Para isso, o partici-
pante ficou com a face posterior do calcanhar em 
contato com um cassete Kodak X-Omatic® 18-24 
cm (Eastman Kodak Company, New York, USA). O 
tubo estava paralelo ao solo e o feixe de raios X 
estava centrado na cabeça do primeiro metatar-
so.  
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Figura 1. Exploração manual do movimento do 
primeiro raio.

Figura 2. Teste de Coleman modificado. 
A. Primeiro raio em dorsiflexão máxima. 
B. Primeiro raio na flexão plantar máxima.



A distância do tubo ao pé era de um metro. As 
radiografias foram realizadas com aparelho de 
raios-X Sedecal SPS HF-4.0® (Sociedade 
Espanhola de Eletromedicina e Qualidade, 
Madrid, Espanha) com técnica de 50 kVp e 
6,40mAs, e foi desenvolvido automaticamente 
com processador Konica SRX. 101A (Konica 
Minolta Holdings, Inc., Tóquio, Japão). 

 
Medições 
 
Cada radiografia foi digitalizada usando o scan-

ner Epson Expression 1680 Pro® (Seiko Epson 
Corporation, Tóquio, Japão), com a capacidade 
de digitalizar imagens em filmes positivos. As 
medições em radiografias digitalizadas foram 
realizadas com o software AutoCAD® (AutoCAD 
2016; Autodesk Inc., San Rafael, Califórnia).  

 
Dois pontos foram traçados na cabeça do pri-

meiro metatarso: um na crista intersesamóide 
(ponto 1) e outro no tubérculo superomedial de 
onde se origina o ligamento colateral medial da 
primeira articulação metatarsofalangiana (ponto 
2); e um terceiro ponto na região mais distal do 
maléolo tibial (ponto A), que atuou como ponto 
fixo (Figura 4). 

 
Para obter o movimento do primeiro raio no 

plano sagital, a distância em milímetros do 
ponto A ao ponto 1 foi medida nas três posições, 
plantarflexo, neutro e dorsiflexo.  

 
Para mensurar o movimento no plano frontal, 

foi traçada uma linha entre os pontos 1 e 2, e 
outra horizontal, para encontrar o ângulo forma-
do entre as duas linhas nas três posições de cada 
sujeito (Figuras 5 e 6). 
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Figura 3. Radiografias ântero-posteriores do pé. 
A. Primeiro raio em dorsiflexão máxima. 
B. Primeiro raio na flexão plantar máxima.

Figura 4. Radiografia com os pontos marcados. 
Ponto 1: crista intersesamóide. 
Ponto 2: tubérculo superomedial. 
Ponto A: parte mais distal do maléolo tibial.

Figura 5. Exemplo de medição na radiografia de 
um pé com o primeiro raio em posição neutra.



No plano sagital, o trajeto dorsal foi a diferença 
encontrada entre a distância A-1 com o primeiro 
raio na posição neutra, e essa mesma distância 
com o primeiro raio na posição de máxima dorsi-
flexão. O caminho plantar é a diferença encontra-
da entre a distância A-1 com o primeiro raio na 
posição neutra, e esta mesma distância com o 
primeiro raio na posição de máxima flexão plan-
tar.  

O movimento total é a diferença encontrada 
entre a distância A-1 com o primeiro raio em dor-
siflexão máxima, e essa mesma distância com o 
primeiro raio em posição de flexão plantar máxi-
ma (a soma do caminho dorsal mais o caminho 
plantar). 

 
No plano frontal, a rotação observada durante 

a amplitude dorsal foi um movimento de inver-
são, e a rotação observada durante a amplitude 
plantar foi um movimento de eversão. Os graus 
de inversão foram obtidos calculando-se a dife-
rença entre o ângulo formado pela linha que une 
os pontos 1 e 2 e um horizontal com o primeiro 
raio em posição neutra, e este mesmo ângulo 
quando o primeiro raio estava em dorsiflexão 
máxima.  

 
Os graus de eversão foram obtidos calculando-

se a diferença entre este ângulo quando o primei-
ro raio estava na posição neutra e o mesmo ângu-
lo quando o primeiro raio estava na flexão plantar 
máxima. 

 
Análise de dados 
 
A análise estatística dos dados foi realizada por 

meio do software SPSS Statistics®, versão 25 
(IBM, Corp, Armonk, EUA) para Windows®. Para 
verificar a confiabilidade intraobservador do pro-
cedimento de medida, dez radiografias foram 
selecionadas aleatoriamente, sendo a distância 
entre o ponto A e o ponto 1 medida nas três posi-
ções (neutro, dorsiflexo e plantarflexo), bem 

como o ângulo formado pela horizontal e a linha 
que unia os pontos 1 e 2, em duas ocasiões, com 
separação de 20 a 30 dias entre os dois.  

Essas medidas foram usadas para calcular o 
coeficiente de correlação intraclasse.Foi verifica-
do se o movimento do primeiro raio era diferente 
entre os pés esquerdo e direito ou entre homens 
e mulheres.  

 
O teste de Kolmogórov-Smirnov foi usado para 

determinar se os dados seguiram uma distribui-
ção normal. Nos casos em que a distribuição era 
normal, o teste t de Student para amostras inde-
pendentes foi usado para fazer as comparações. 
Quando não estava normal, o teste U de Mann-
Whitney foi usado. Qualquer diferença com valor 
de p <0,05 foi considerada estatisticamente sig-
nificativa. 

 
RESULTADOS 
 
A amostra para este estudo consistiu inicial-

mente de 72 indivíduos, mas eventualmente ape-
nas aqueles em cujas radiografias dois examina-
dores diferentes foram capazes de identificar cla-
ramente os pontos a serem marcados foram 
incluídos no estudo.  

 
Doze sujeitos foram descartados porque em 

uma de suas três radiografias um dos examina-
dores não conseguiu identificar todos os pontos 
(ponto A, ponto 1 e ponto 2), de forma que a 
amostra final foi de 60 participantes (n = 60). 41 
mulheres e 19 homens, com média de idade de 
23,92 ± 0,49 anos (variação de 19-37 anos) e 
índice de massa corporal de 23,12 ± 0,44. 32 
pés direitos e 28 pés esquerdos foram incluídos.  

 
A idade foi comparada entre mulheres e 

homens e entre os pés esquerdo e direito, por 
meio do teste t de Student, e a diferença não foi 
estatisticamente significativa (p = 0,581 ep = 
0,297, respectivamente).  
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Figura 6. Mobilidade do primeiro rádio nos planos sagital e frontal.

Posição neutra Posição neutra Flexão plantar





O menor valor obtido no coeficiente de correla-
ção intraclasse para verificar a confiabilidade 
intraobservador foi de 0,952, o que sugere que a 
reprodutibilidade do procedimento de medida foi 
boa. 

O recorrido dorsal, plantar e movimentos total 
do primeiro raio no plano sagital, tomando como 
referência a distância entre o ponto A e o ponto 
1 (A-1), são apresentados nas Tabelas I e II.  

Na Tabela I comparamos os valores entre 

homens e mulheres de forma independente e na 
Tabela II comparamos os valores entre os pés 
direito e esquerdo. Não foram obtidas diferenças 
estatisticamente significativas nessas três variá-
veis entre homens e mulheres (rota dorsal 
t=1,25, p=0,215; rota plantar t=-0,30, p=0,765; 
rota total t=0,55, p=0,582), ou entre os pés 
esquerdo e direito (rota traseira t=-0,89, 
p=0,376; rota plantar t=-0,35, p=0,721; rota 
total t=-0,78, p=0,438). 

As tabelas III e IV mostram os resultados do 
movimento do primeiro raio no plano frontal. Na 
Tabela III fizemos comparações entre os sexos e 

na Tabela IV de acordo com sua lateralidade. O 
movimento no plano frontal consiste no valor do 
ângulo formado pela linha que une os pontos 1 e 
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Tabela I. Deslocamento do primeiro raio no plano sagital em todos os participantes (média ± desvio 
padrão) e em mulheres e homens. Os deslocamentos foram obtidos calculando a distância entre os 
ponto A e ponto 1 com o primeiro raio em posição neutra, flexão dorsal máxima e flexão plantar máxima

Tabela II. Deslocamento do primeiro raio no plano sagital em todos os participantes (média ± desvio 
padrão) e nos pés esquerdo e direito. Os deslocamentos foram obtidos calculando a distância entre 
ponto A e ponto 1 com o primeiro raio em posição neutra, flexão dorsal máxima e flexão plantar máxima

Tabela III. Movimento do primeiro raio no plano frontal em todos os participantes (média ± desvio padrão)  
e em mulheres e homens. Os movimentos foram obtidos calculando a diferença entre o ângulo 
formado por uma linha horizontal e uma linha que une os pontos 1 e 2 com o primeiro raio em posição  
neutra, em dorsiflexão máxima e plantarflexão máxima

Tabela IV. Movimento do primeiro raio no plano frontal em todos os participantes (média ± desvio padrão) 
e nos pés direito e esquerdo. Os movimentos foram obtidos calculando a diferença entre o ângulo  
formado por uma linha horizontal e uma linha que une os pontos 1 e 2 com o primeiro raio em posição 
neutra, em máxima dorsiflexão e máxima plantarflexão

Ângulo na dorsiflexão máxima (graus) 

Rotação durante dorsiflexão (graus) 

Ângulo em posição neutra (graus) 

Ângulo de flexão plantar máxima (graus) 

Rotação durante a flexão plantar (graus) 

Movimento total (graus)

Amostra total (n=60)    Homens (n  =19)      Mulheres (n=41)

Amostra total (n=60)   Pé direito (n=32)    Pé esquerdo (n=28)

Ângulo na dorsiflexão máxima (graus) 

Rotação durante dorsiflexão (graus) 

Ângulo em posição neutra (graus) 

Ângulo de flexão plantar máxima (graus) 

Rotação durante a flexão plantar (graus) 

Movimento total (graus)

Movimento em dorsiflexão (mm) 

Movimento de flexão plantar (mm) 

Movimento total (mm)

Movimento em dorsiflexão (mm) 

Movimento de flexão plantar (mm) 

Movimento total (mm)

Amostra total (n=60)    Homens (n  =19)      Mulheres (n=41)

Amostra total (n=60)    Pé direito (n=32)    Pé esquerdo (n=28)



2 e uma linha horizontal nas três posições (neu-
tra, dorsiflexão máxima e flexão plantar máxi-
ma). Não foram obtidas diferenças significativas 
nestas três variáveis entre os homens. e mulhe-
res (ângulo na posição neutra U=337,00, 
p=0,403; ângulo na dorsiflexão máxima t=0,18, 
p=0,858; ângulo na flexão plantar máxima 
t=0,71, p=0,480; inversão t=–0,45, p=0,652; 
eversão t=0,06, p=0,951; curso total t=-0,33, 
p=7,39), nem entre os pés esquerdo e direito 
(ângulo na posição neutra U=445,00, p=0,964; 
ângulo na dorsiflexão máxima t=0,40, p=0,687 ; 
ângulo na flexão plantar máxima t=0,05, 
p=0,958; inversão t=0,72, p=0,474; eversão 
t=0,85, p=0,933; curso total t=0,63, p=0,527). 

 
Calculamos quantos graus de deslocamento 

ocorrem no plano frontal para cada milímetro de 
deslocamento no plano sagital. Para isso, dividi-
mos os graus de rotação (5,63°) pelos milíme-
tros de deslocamento (10,84 mm), resultando 
em 0,52 graus de movimento no plano frontal 
para cada milímetro de deslocamento no plano 
sagital em sujeitos com um primeiro raio normal.  

 
DISCUSSÃO 
 
O objetivo principal desta pesquisa foi quantifi-

car o movimento normal do primeiro raio. Os 
resultados obtidos revelam que para os partici-
pantes deste estudo o movimento do primeiro 
raio ocorreu simultaneamente no plano sagital e 
no plano frontal, sendo 10,84 ± 0,54 mm no 
plano sagital (5,91 mm de dorsiflexão e 4,92 mm 
de plantarflexão) e 5,63 ± 0,64 graus no plano 
frontal (2,67 graus de inversão e 2,97 graus de 
eversão). 

 
Na revisão bibliográfica encontramos três estu-

dos que medem o movimento do primeiro raio 
utilizando a unidade de comprimento (mm) para 
o plano sagital e a medida angular (graus) para o 
plano frontal, realizado por esses mesmos auto-
res em 2018 em sujeitos normais(30), outro tam-
bém realizado por esses mesmos autores em 
2020 em sujeitos normais com HAV(31), e outro 
encontrado na bibliografia realizada em cadáve-
res(4). 

 
Os estudos que fizemos anteriormente apre-

sentavam características semelhantes a este e 
parte de seus objetivos era quantificar o movi-
mento normal do primeiro raio nos planos sagital 
e frontal. Os resultados obtidos no estudo de 
2018 mostraram que o movimento do primeiro 
raio foi de 12,6 mm no plano sagital e 5,66 graus 
no plano frontal(30). Ao comparar esses resulta-
dos com os atuais, podemos observar que no 
plano sagital o movimento total do primeiro raio 

em indivíduos normais foi 2 mm a mais do que 
neste estudo. Achamos que pode ser porque no 
estudo de 2018 um dos dois examinadores era 
diferente. Porém, no plano frontal os valores são 
semelhantes. Por outro lado, determinamos que 
para cada milímetro de deslocamento no plano 
sagital foram produzidos 0,45 graus de movi-
mento no plano frontal, resultados esses semel-
hantes aos deste estudo. 

 
O estudo de 2020 comparou o movimento do 

primeiro raio em pés normais e em pés com HAV. 
Os resultados obtidos para o grupo controle 
foram de 8,51 mm no plano sagital e 5,84 graus 
no plano frontal. Ao comparar esses resultados 
com os atuais, podemos observar que no plano 
sagital o movimento total do primeiro raio em 
indivíduos normais foi 2 mm menor que neste 
estudo. Achamos que isso pode ser devido ao 
fato de que no estudo anterior a hipermobilidade 
do primeiro raio foi considerada como critério de 
exclusão.  

 
Porém, no plano frontal, os valores são semel-

hantes. Determinou-se também que para cada 
milímetro de deslocamento no plano sagital 
houve 0,69 graus de movimento no plano frontal, 
resultados esses semelhantes aos do presente 
estudo. 

O estudo de Kelso et al.(4) foi realizado em 
1982 com cadáveres. Nesse caso, amputaram o 
hálux ao nível da articulação metatarsofalangia-
na, inseriram uma agulha no primeiro metatarso 
e colocaram um inclinômetro. 

 
Eles então aplicaram força manual em uma 

posição de dorsiflexão e plantarflexão e mediram 
a amplitude de movimento nos planos sagital e 
frontal. Os resultados obtidos foram que a ampli-
tude total de movimento do primeiro raio no 
plano sagital foi de 12,38 mm e 8,23 graus no 
plano frontal.  

Ao comparar esses resultados com o nosso 
estudo, podemos observar que tanto no plano 
sagital quanto no frontal o movimento do primei-
ro raio foi maior. Acreditamos que isso se deva ao 
fato de que amputar o hálux ao nível da primeira 
articulação metatarsofalangiana e seccionar os 
ligamentos colaterais medial e lateral, cápsula 
articular e ligamento tarsometatársico poderia 
fazer com que o primeiro raio apresentasse 
maior liberdade de movimento em ambos os pla-
nos do que aquele que pode ser observado in 
vivo.  

Por outro lado, Kelso et al.(4) determinaram 
que foram produzidos 0,77 graus de movimento 
no plano frontal para cada milímetro de movi-
mento no plano sagital, sendo esses resultados 
menos semelhantes aos nossos. 
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Na bibliografia consultada, foi encontrada 
grande discrepância na forma de quantificar a 
amplitude de movimento do primeiro raio. O ele-
vado número de articulações envolvidas neste 
movimento torna-o difícil de quantificar com pre-
cisão e, por vezes, leva a opiniões contraditórias 
por parte de diferentes autores. Pelo que sabe-
mos, o primeiro autor a estudar o movimento do 
primeiro raio foi Hicks(13) em 1953, que apon-
tou que o primeiro raio fazia movimentos de dor-
siflexão-inversão e plantarflexão-eversão, com 
amplitude total de 22 graus.  

 
Posteriormente, Kelikian(32), em 1965, afir-

mou que a articulação cuneometatarsal permitia 
de 10 a 15 graus de movimento passivo no plano 
sagital e que no plano transversal era a metade 
dessa amplitude de movimento. Ebisui(15), em 
seu estudo com cadáveres em 1968, determinou 
que o primeiro raio realizava movimentos de dor-
siflexão durante a pronação e plantarflexão-ever-
são durante a supinação, e que esses movimen-
tos ocorriam em torno do eixo descrito por 
Hicks(13). Esse achado também é compartilhado 
por Sarrafian(33) e Root et al.(16), que também 
asseguraram que para cada grau de movimento 
no plano sagital outro grau de movimento era 
produzido no plano frontal. No entanto, esses 
autores não relataram estudos dos quais tal con-
clusão pudesse ter sido tirada. 

 
Há autores que estudaram a mobilidade dessas 

articulações nas primeiras radiografias normais, 
tanto no plano sagital quanto no frontal, e seus 
resultados são baseados em imagens radiográfi-
cas(7,17,18) e em investigações em cadáve-
res(20,27,28). 

 
Os resultados dos autores que conduziram 

seus estudos com medidas em radiografias são 
discutidos a seguir. Fritz e Prieskorn(17) em 
1995 realizaram 100 radiografias de carga late-
ral do pé com o primeiro metatarso em dorsifle-
xão máxima e plantarflexão usando o teste de 
bloqueio de Coleman modificado. Eles determi-
naram que o movimento total no plano sagital da 
articulação cuneometatarsal era de 4,4 graus. 
Prieskorn et al.(18) em 1996 realizaram 100 
radiografias com a mesma metodologia e encon-
traram que a média do movimento total no plano 
sagital da articulação cuneometatarsal foi de 4,2 
graus. King e Toolan(7) realizaram radiografias 
laterais em 2004 e obtiveram resultados de que 
a dorsiflexão da articulação cuneometatarsal era 
de 0,2 graus. 

 
Em relação aos autores que realizaram suas 

investigações com cadáveres, encontramos 
Gellman et al.27, que em 1987 calcularam o 

movimento da primeira articulação cuneometa-
tarsal no plano sagital, sendo 11,51 graus (5,81 
graus de dorsiflexão e 5,70 graus de plantarfle-
xão) e o movimento total no plano frontal foi de 
7,23 graus (3,2 graus de inversão e 3,6 graus de 
eversão). Ouzounian e Shereff(28) em 1989 des-
cobriram que o movimento médio da articulação 
cuneometatarsal no plano sagital era de 3,5 
graus e 1,5 graus no plano frontal. Na articula-
ção cuneoscafoidea no plano sagital era 5,0 
graus e no plano frontal 7,3 graus. Roling et 
al.(20) em 2002 concluíram que o movimento 
sagital total da primeira articulação cuneometa-
tarsal era de 6,4 graus. 

 
Como podemos ver, os autores, ao estudar a 

amplitude de movimento do primeiro raio, o 
fazem distinguindo o movimento em cada articu-
lação de forma independente, ao contrário deste 
estudo, em que avaliamos o movimento global 
tomando como referência a cabeça do primeiro 
metatarso, como é feito no exame clínico dos 
pacientes. Queremos enfatizar que as unidades 
de medida para avaliar o movimento do primeiro 
raio têm sido em graus, sendo esta uma desvan-
tagem quando se trata de querer comparar esses 
resultados com os nossos, principalmente no 
plano sagital, que é o movimento de maior signi-
ficado clínico.  

 
Os únicos dois estudos que usaram as mesmas 

unidades de medida que nós foram o de Kelso(4) 
e nosso estudo anterior(30), que discutimos no 
início desta seção. Dito isso, só podemos compa-
rar os resultados obtidos no plano frontal. No 
movimento total obtivemos 5,63 graus, valor 1,6 
graus menor que o obtido por Gellman et al.(27) 
e Ouzouniano e Shereff(28) na articulação cune-
oscafoidea, e 4 graus maior que o obtido por 
Ouzounian e Shereff(28) na articulação cuneo-
metatarsal. Em relação à inversão, obtivemos 
2,67 graus, valor 0,53 graus inferior ao de 
Gellman et al.(27) na articulação cuneometatar-
sal. 

  
Em termos gerais, podemos considerar o 

seguinte como limitações deste estudo: 
 
Na metodologia, usamos imagens bidimensio-

nais para avaliar elementos tridimensionais. 
Procurou-se minimizar o risco de erros relaciona-
dos a esse aspecto, seguindo um protocolo radio-
lógico padronizado e rigoroso.  

Pesquisas anteriores mostraram que, quando 
as radiografias são realizadas com o mesmo pro-
tocolo, as diferenças com a realidade podem não 
ser significativas, pelo menos no que diz respeito 
ao primeiro segmento metatarsodigital(34).  

O movimento do primeiro raio não foi diferen-
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ciado nos diferentes níveis articulares correspon-
dentes à coluna medial do pé.  

Em vez disso, tentamos quantificar a mobilida-
de da cabeça do primeiro metatarso, pois é clini-
camente mais relevante na avaliação manual do 
primeiro raio e é a manobra mais realizada na 
atividade clínica diária.  

Apenas os primeiros raios normais foram inclu-
ídos, portanto, os resultados podem variar com 
outras patologias (por exemplo, HAV, HR, primei-
ro raio com flexão plantar, etc.). 

 
Em pesquisas futuras, seria apropriado incluir 

sujeitos com outras patologias, como HAV, HL, 
HR ou primeiro raio flexionado plantar, para estu-
dar o deslocamento do primeiro raio nessas con-
dições. 

 
Em conclusão, nos participantes deste estudo 

observou-se que ao realizar o dorsiflexão no 
plano sagital a cabeça do primeiro metatarso foi 
invertida, e ao realizar a flexão plantar o primeiro 
raio foi evertido, produzindo movimentos tanto 
no plano sagital quanto no a frente.  

 
Os valores obtidos no plano sagital em toda a 

amostra foram: dorsiflexão 5,91 ± 0,33 mm, 
plantarflexão 4,92 ± 0,36 mm e movimento total 
10,84 ± 0,54 mm. O movimento no plano frontal 
foi de 2,67 ± 0,52 graus de inversão durante a 
dorsiflexão, 2,97 ± 0,36 graus durante a flexão 
plantar e 5,63 ± 0,64 graus de movimento total. 
Nos participantes deste estudo, houve 0,52 
graus de movimento no plano frontal para cada 
milímetro de deslocamento no plano sagital. 
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Clinical efficacy of  therapeutic footwear with a 
rigid rocker sole in the prevention of  recurrence 
in patients with diabetes mellitus and diabetic 
polineuropathy: A randomized clinical trial. 

 
RESUMO 
 
Objetivos 
Os calçados terapêuticos tornam-se a primeira 

linha de tratamento na prevenção de úlceras do 
pé diabético e futuras complicações do diabetes. 
Estudos anteriores e o Grupo de Trabalho 
Internacional sobre Pé Diabético descreveram o 
calçado terapêutico como um fator de proteção 
para reduzir o risco de ulceração. Neste estudo, 
nosso objetivo foi analisar a eficácia de uma sola 
rígida de balanço na redução da taxa de reco-
rrência de úlceras plantares em pacientes com 
pé diabético. 

 
Métodos 
Entre junho de 2016 e dezembro de 2017, rea-

lizamos um ensaio clínico randomizado em uma 
unidade especializada em pés diabéticos. 

 
Participantes e intervenção 
Cinquenta e um pacientes com neuropatia dia-

bética que tinham uma úlcera plantar curada 
recentemente foram randomizados consecutiva-
mente nos dois grupos a seguir: calçados tera-
pêuticos com sola semirrígida (controle) ou cal-
çados terapêuticos com sola rígida de balanço 
(experimental). Todos os pacientes incluídos no 
estudo foram acompanhados por 6 meses (uma 
visita a cada 30 ± 2 dias) ou até o desenvolvimen-
to de um evento de recorrência. 

 
Resultado principal e medida 
O desfecho primário foi a recorrência de úlce-

ras na região plantar do pé. 

Recomendações 
Um total de 51 pacientes foram aleatoriamente 

designados para os grupos controle e experimen-
tal. O tempo médio de acompanhamento foi de 
26 [IQR - 4,4-26,1] semanas para ambos os gru-
pos. Com base na intenção de tratar, 16 (64%) e 
6 (23%) pacientes nos grupos controle e experi-
mental tiveram recorrência da úlcera, respectiva-
mente. Entre o grupo com> 60% de adesão ao 
calçado terapêutico, a análise multivariada mos-
trou que a sola de balanço rígida melhorou o 
tempo de sobrevida sem recorrência de úlceras 
em pacientes diabéticos com polineuropatia e 
histórico de UPD (p = 0,019; intervalo de con-
fiança de 95%, 0,086-0,807; razão de risco, 
0,263). 

 
Conclusões 
Recomendamos o uso de calçados terapêuticos 

com sola rígida de balanço em pacientes diabéti-
cos com polineuropatia e história de úlcera de pé 
diabético para reduzir o risco de recorrência de 
úlcera plantar. 

 
Citações: López-Moral M, Lázaro-Martínez JL, 
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FJ, Molines-Barroso RJ (2019) Eficácia clínica do 
calçado terapêutico com sola de balanço rígida na 
prevenção de recaídas em pacientes com diabetes 
mellitus e polineuropatia diabética: um ensaio clíni-
co randomizado. PLoS ONE 14 (7): e0219537. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537 
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INTRODUÇÃO 
 
A úlcera do pé diabético (UPD) é uma das com-

plicações mais comuns do diabetes mellitus. A 
incidência ao longo da vida de UPD em pacientes 
com diabetes é de aproximadamente 19% a 34% 
[1]. Além disso, aproximadamente 20% das 
UPDs com infecção moderada ou grave levam a 
diferentes níveis de amputação [2]. Pacientes 
com história de UPD têm risco 2,5 vezes maior 
de morte do que aqueles sem história de UPD 
[3]. A taxa de mortalidade aumenta para 70% 
dentro de 5 anos após a amputação [4]. Os cus-
tos do tratamento de complicações do pé diabé-
tico são maiores do que para as complicações 
mais comuns do câncer [5], chegando a US $ 
176 bilhões anualmente nos Estados Unidos [6]. 

 
As UPDs são causadas por estresse repetitivo 

em pacientes com neuropatia periférica, defor-
midades nos pés e doença arterial periférica [1]. 
A taxa de recorrência de UPD é estimada em 
40% após o primeiro ano de cicatrização da úlce-
ra e 60% em 3 anos, e aumenta para 65% após 
5 anos [1]. 

Quase 50% das UPDs aparecem na superfície 
plantar do pé devido à deformidade e altos níveis 
de pressão plantar nas cabeças dos metatarsos 
[7]. 

 
Estudos anteriores relataram que o uso de cal-

çados terapêuticos é um fator de proteção na 
redução do risco de reulceração [8-10]. Além 
disso, foi relatado que o uso de solas oscilantes 
mostra bons resultados na redução da pressão 
plantar, evitando a primeira UPD e reduzindo a 
recorrência da UPD [11-14]. Vários estudos 
[10,11] mostraram que usar solas semirrígidas é 
melhor do que usar calçados terapêuticos 
padrão em termos de evitar complicações futu-
ras. 

 
Uccioli et al. [11] compararam o desempenho 

de sola de balanço semirrígidas com o de calça-
dos padrão na redução de úlceras plantares e 
mostraram que sola de balanço semirrígidas 
reduziram a recorrência de úlcera na cabeça do 
metatarso. Uma sola de balancim de densidade 
específica poderia ser mais eficaz na redução da 

pressão plantar e, consequentemente, na redu-
ção da recorrência plantar. Na verdade, esse 
resultado tem sido observado em outros trata-
mentos ortopédicos, pois diferentes composiçõ-
es de órteses plantares têm se mostrado um 
fator na redução da pressão plantar [15]. No 
entanto, as diferentes densidades de material em 
calçados terapêuticos não foram estudadas. Até 
onde sabemos, nenhum ensaio clínico randomi-
zado (ECR) comparou clinicamente a taxa de 
recorrência ou reulceração do pé diabético de 
acordo com a densidade do material do calçado 
terapêutico.  

 
Portanto, o objetivo principal deste estudo foi 

analisar em uma análise por intenção de tratar a 
eficácia clínica de uma sola rígida de balanço na 
redução da taxa de recorrência de úlceras plan-
tares em pacientes com pé diabético. 

 
Desenho e métodos de investigação 
 
Desenho de estudo 
 
Conduzimos um ensaio clínico randomizado e 

controlado paralelo (1: 1) de pacientes com dia-
betes entre junho de 2016 e dezembro de 2017. 
Este estudo foi aprovado por um comitê de ética 
local (Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 
Espanha) em outubro de 2016 (aprovação no.: 
16/408 - P). Cada paciente forneceu seu consen-
timento informado por escrito antes da inclusão. 

 
Participantes 
 
Foram recrutados pacientes de um ambulatório 

especializado em pé diabético. Todos os pacien-
tes incluídos no estudo foram acompanhados por 
6 meses (uma visita a cada 30 ± 2 dias) ou até o 
desenvolvimento de um evento de recorrência. 
Acredita-se que as propriedades mecânicas das 
palmilhas e dos calçados terapêuticos se deterio-
rem após 6 meses de uso [16]. 

 
Em cada visita, o investigador principal desbri-

dou os pontos de alto risco nas áreas do antepé, 
como calosidades e hiperceratose; além disso, a 
palmilha e o calçado terapêutico foram examina-
dos. Os pacientes receberam questionários sobre 
a adesão ao tratamento e atividade neste ponto 
do estudo. Quando uma úlcera recorrente apare-
ceu antes da consulta de acompanhamento 
agendada, os pacientes foram orientados a retor-
nar à unidade de pés diabéticos. 

 
Os critérios de inclusão foram diabetes tipo 1 

ou 2 confirmado, idade> 18 anos, perda da sen-
sação protetora do pé como resultado de neuro-
patia periférica e úlcera anterior do pé abaixo da 
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cabeça do metatarso. Os critérios de exclusão 
foram úlcera no exame, amputação transmetatar-
sal ou maior (abaixo ou acima do joelho), história 
de doença reumatóide, outras causas de neuro-
patia, isquemia crítica de membro conforme 
definido pelas diretrizes TASC II [17], pé de 
Charcot, necessidade de calçados elaborados 
devido à deformidade severa do pé e necessidade 
de auxilio na locomoção. 

 
Os pacientes submetidos à cirurgia de choque 

também foram excluídos do estudo, e a cirurgia 
de choque foi definida como um “procedimento 
realizado para reduzir o risco de ulceração ou 
reulceração em uma pessoa com perda da sensa-
ção protetora” [18].  

 
Pacientes que recusaram calçados terapêuticos 

por razões cosméticas também foram excluídos, 
com base em um estudo que relata que a insatis-
fação do paciente com o calçado prescrito resul-

ta em baixo uso [19]. 
 
Calçado terapêutico 
 
Os pacientes foram aleatoriamente designados 

para o grupo controle ou experimental. Um fluxo-
grama do estudo é mostrado na figura 1. 

 
Ambos os grupos usavam calçados terapêuti-

cos (Podartis s.r.l Unipersonale-Crocceta del 
Montello (TV), Itália) com as mesmas caracterís-
ticas gerais: pontera alta; largo o suficiente para 
acomodar deformidades dos dedos, como dedos 
em garra ou em martelo, calcanhar largo e ataca-
dores ou fivelas como amarração.  

Além disso, os sapatos não apresentavam cos-
turas, dobras e folgas. A profundidade do sapato 
era 14 ou 16 mm maior do que o calçado padrão 
para evitar atrito nas proximidades do calcanhar 
e, principalmente, para ajudar na inclusão de 
uma palmilha. 
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Fig 1. Diagrama de fluxo do estudo. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.g001
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- 6 tiveram uma úlcera plantar no pé 
   recorrente 
- 23 alcançaram seguimento de 6 meses

26 foram atribuídos ao grupo 
experimental (calçado terapêutico 
com sola rígida de balanço)

25 foram incluídos em uma análise 
de intenção de tratar

- 16 tiveram uma úlcera plantar no pé 
   recorrente 
- 22 alcançaram seguimento de 6 meses

25 foram atribuídos ao grupo 
controle (calçado terapêutico  
com sola rígida de balanço)

Randomizados (n=51)

Excluído (n = 17) 
- Não atenderam aos critérios de 
   inclusão (n = 13) 
    5 pés de designs de Charcot 
    5 sem neuropatia periférica 
    3 não tinham UPD no antepé 
- Recusou-se a participar (n = 4)

Foi avaliada a elegibilidade  
de 68 pacientes

Inscrição

Asignación

Análisis

Seguimiento



www.revistapodologia.com 19

Fig 2. Amostra de calçados de sola rígida e semirrígida. (A) Sapato rígido (B). Sapato semirrígido.. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.g002

Na figura 2 são mostradas amostras de calça-
dos com sola rígida e semirrígida. 

 
Além disso, todos os pacientes tinham uma 

órtese multicamadas (40 shore base, acetato de 
etilvinila, a cobertura dorsal era de poron) com 
um corte na cabeça do metatarso afetado. O 
material do calçado era fino e confeccionado em 
couro macio, enquanto o salto era rígido, man-
tendo o salto em uma posição adequada.  

 
Todos os sapatos tinham sola rígida de balan-

ço. A sola de balanço foi anteriormente descrita 
como de balanço ântero-posterior, e o ponto de 

início da propulsão é atrás das cabeças do meta-
tarso para reduzir as pressões plantares no ante-
pé [20].  

O ângulo de balanço foi definido como o ângulo 
de 20 ° entre o assoalho e a planta do pé sob as 
cabeças dos metatarsos. 

 
O investigador principal garantiu a concordân-

cia entre o tamanho do calçado e o comprimento 
do pé e a posição correta do balanço atrás das 
cabeças metatarsais usando uma radiografia 
lateral dos pés calçados que suportam peso para 
todos os pacientes em ambos os grupos de estu-
do (Fig. 3). 

Fig 3. Radiografia lateral em suporte de peso dos pés calçados. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.g003



Enquanto isso, a densidade da sola era diferen-
te entre os dois grupos, os participantes do 
grupo controle usaram uma sola de balanço 
semi-rígida (tecnologia Wellwalk com tiras 
Vibram), enquanto os do grupo experimental usa-
ram uma sola rígida de balanço (fibra composta). 

 
Medidas de resultado 
 
O desfecho primário foi a recorrência da úlcera 

definida de acordo com as diretrizes do Grupo de 
Trabalho Internacional e da Sociedade 
Americana de Doenças Infecciosas como uma 
ferida de espessura total envolvendo o pé ou tor-
nozelo [21]. Dois médicos diferentes, cegos para 
a randomização, diagnosticaram ulceração plan-
tar. 

 
A perda da sensação protetora foi confirmada 

pela incapacidade de detectar a pressão de um 
monofilamento de Semmes-Weinstein de 10 g 
em três pontos plantares do pé e / ou um limiar 
de percepção de vibração> 25 V, avaliado pelo 
biotensiômetro (Me.Te. Da. Srl, Via Silvio Pellico, 
4, 63074 San Benedetto del Tronto AP, Itália) 
[22]. Doença arterial periférica (DAP) foi definida 
como ausência de pulsos distais e / ou índice tor-
nozelo-braquial (ITB) <0,9 [23].  

 
Em pacientes cujo ITB era> 1,4 ou aqueles com 

achados diagnósticos incertos, uma pressão sis-
tólica do dedo do pé <55 mmHg, uma pressão 
sistólica do tornozelo <70 mmHg ou um índice 
do dedo do pé braquial <0,7 foram considerados 
indicados DAP [23]. 

 
As deformidades do antepé foram considera-

das quando o pé exibia qualquer uma das seguin-
tes condições: hálux valgo, joanete de Taylor, pro-
eminências do osso da cabeça do metatarso ou 
contraturas dos pés, como martelo, garra ou 
deformidades em martelo [24-26]. 

 
A seguinte amplitude de mobilidade articular 

foi medida usando um goniômetro de dois bra-
ços: a articulação do tornozelo, a primeira articu-
lação metatarsofalangiana (MPJ) e a articulação 
subtalar. 

 
A dorsiflexão do tornozelo foi examinada com o 

paciente em decúbito dorsal, posicionando a 
articulação subtalar em posição neutra e dorsi-
flexionando com força na articulação do tornoze-
lo, medindo-se o ângulo formado entre as bissec-
ções da fíbula e a parte lateral do pé, previamen-
te marcadas na pele do paciente. [24,25,27,28]. 

 
A dorsiflexão da primeira MPJ foi registrada 

com o paciente sentado na posição de repouso 

(primeira MPJ ROM) e com o paciente em pé na 
posição de suporte de peso (primeira MPJ 
ROMw-b) [24,29]. 

 
Por fim, as amplitudes de medida da articula-

ção subtalar foram examinadas com o paciente 
em decúbito ventral, segurando o calcâneo com 
uma das mãos e a cabeça / pescoço do tálus 
com o polegar e o indicador da outra mão. 
Amplitudes de movimento de adução (ADM de 
inversão) e abdução (ADM de eversão) foram apli-
cadas com a mão no calcâneo [24].  

 
A análise da posição do pé foi estratificada em 

neutra, pronação ou supinação de acordo com o 
índice de postura do pé (FPI) descrito anterior-
mente [30]. Tipo de pé, presença de deformida-
des e mobilidade articular foram registrados pelo 
mesmo médico (MLM). Além disso, um questio-
nário de atividade física (IPAQ) [31] foi utilizado 
para avaliar o nível de atividade de cada paciente 
inscrito nas sete consultas médicas. 

 
A adesão ao calçado terapêutico foi avaliada 

por meio de um questionário em cada visita [32], 
e os pacientes que alcançaram mais de 60% de 
adesão ao calçado terapêutico foram incluídos 
em uma subanálise estatística [33]. No momento 
da entrega do calçado, o investigador do estudo 
designou indivíduos aleatoriamente usando o site 
Randomization.com (http://www.randomiza-
tion.com) em um design balanceado (1: 1) para 
(1) calçados terapêuticos com sola semirrígida 
ou para (2) sapatos terapêuticos com sola rígida. 

 
Análise estatística  
 
Em uma análise de intenção de tratar, uma 

análise univariada dos fatores de risco associa-
dos à localização da úlcera foi realizada usando 
o teste qui-quadrado para variáveis categóricas e 
o teste t de Student para variáveis quantitativas 
usando SPSS versão 20.0 (SPSS, Chicago, IL, 
EUA). 

 
A força da diferença no tamanho do efeito foi 

calculada usando o coeficiente Phi para o teste 
qui-quadrado e o coeficiente r para o teste não 
paramétrico, considerando valores> 0,01 como 
um pequeno efeito,> 0,30 como um efeito médio 
e> 0,50 como um grande efeito.  

 
O d de Cohen foi calculado como o tamanho do 

efeito para o teste paramétrico usando a calcula-
dora do tamanho do efeito 
(http://www.uccs.edu/~lbecker/) e considerando 
os valores> 0,2,> 0,5 e> 0,8 como pequeno, 
moderado e grandes efeitos, respectivamente 
[34]. 
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As diferenças na sobrevida entre o subgrupo (> 
60% de adesão ao tratamento) foram avaliadas 
pelo teste de log-rank e expressas pelas curvas 
de Kaplan-Meier. Variáveis contínuas e categóri-
cas com P <0,10 foram selecionadas como cova-
riáveis na análise univariada para desenvolver um 
modelo de sobrevivência de riscos proporcionais 
de Cox para determinar o tempo de sobrevivência 
livre de recorrência da úlcera; essas variáveis 
foram expressas usando taxas de risco com um 
método de seleção progressiva direta.  

 
Valores de p <0,05 foram considerados estatis-

ticamente significativos, com intervalos de con-
fiança de 95%. 

 
Um estudo de acompanhamento de 3 anos de 

pacientes com úlceras de pé diabético e comor-
bidades de alto grau [35] mostrou uma taxa de 
recorrência de 48,2%. Como uma redução de 
risco relevante, assumimos uma diferença de 
taxa de recorrência de 20% no grupo de sola rígi-
da com base no que consideramos ser uma redu-
ção de risco relevante em comparação com cal-
çados de sola semirrígida.  

 
Com um ajuste de 0,05 (unilateral), um poder 

de 0,80 em uma análise de × 2 e uma perda de 
seguimento prevista de 20%, pretendíamos 
incluir 138 pacientes. Devido à baixa taxa de 
recrutamento, o tamanho real da amostra foi de 
51, que, com base na intenção de tratar, rendeu 
poderes de 0,68 (unilateral) e 0,54 (bilateral) 
[10]. 

 
RESULTADOS 
 
Um total de 51 pacientes foram incluídos no 

estudo, os quais foram distribuídos aleatoria-
mente em dois grupos diferentes: o grupo con-
trole (n = 25 pacientes) e o grupo experimental 
(n = 26 pacientes).  

 
Os dados demográficos, diabetes e complica-

ções nos pés foram coletados no início do estudo 
(Tabela 1). 

Na análise univariada de intenção de tratar, a 
significância estatística foi observada apenas 
com os grupos de tratamento (controle / aloca-
ção experimental).  

Outras variáveis não se associaram ao risco de 
eventos recorrentes (Tabela 2). 

 
Os resultados do questionário IPAQ mostraram 

que todos os pacientes apresentavam baixo grau 
de atividade física (<600 min de caminhada por 
semana). 

 
Todos os pacientes incluídos no estudo foram 

acompanhados por 6 meses ou até que apresen-
tassem um evento de recorrência; além disso, 
todos os pacientes compareceram a todas as 
visitas de acompanhamento programadas.  

Vinte e nove pacientes (56,8%) completaram o 
seguimento de 6 meses e não apresentaram reci-
divas. Vinte e dois pacientes (43,2%) tiveram 
uma úlcera de pé recorrente durante um período 
de acompanhamento de 6 meses (Tabela 2). 
Portanto, o tempo médio de acompanhamento 
para a amostra foi de 26 [IQR - 4,4-26,1] sema-
nas. 

 
Um total de seis pacientes no grupo experimen-

tal (23%) e 16 (64%) nos grupos de controle tive-
ram recorrência. Seis pacientes (37,5%) do 
grupo controle tiveram recorrência na cabeça do 
primeiro metatarso, 2 (12,5%) na cabeça do 
segundo metatarso, 1 (6,25%) na cabeça do ter-
ceiro metatarso e 4 (25 %) no quarto metatarso. 
cabeça, e 2 (12,5%) pacientes tiveram recorrên-
cia na articulação interfalangiana do hálux e 1 
(6,25%) na cabeça do quinto metatarso. Para o 
grupo experimental, 1 (16,6%) paciente teve 
recorrência na cabeça do segundo metatarso, 2 
(33,3%) na cabeça do terceiro metatarso, 1 
(16,6%) na cabeça do quarto metatarso e 2 
(33,3%) pacientes tiveram uma recorrência na 
cabeça do quinto metatarso. 

 
O RRR para recorrência usando a sola rígida de 

balanço em comparação com a sola de balanço 
semirrígida foi de 64% e o NNT foi de 2,43. 
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foram usados para estimar o tamanho do efeito
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Tabela 2. Análises univariadas.- https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.t002

Tabela 1. Características basais dos pacientes (N = 51). 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.t001

DM, diabetes mellitus; PAD, doença arterial periférica; DP: desvio padrão. Grupo controle: o grupo de sola 
semi-rígida de balanço; grupo experimental: grupo calçado de sola rígida de balanço.

DM, diabetes mellitus; PAD, doença arterial periférica; DP: desvio padrão. 
a Para variáveis   categóricas: teste do qui-quadrado, uma vez que o coeficiente Phi: 0,01 representa um 
efeito pequeno, 0,30 representa um efeito médio e 0,50 representa um efeito grande. 
b Para variáveis   normalmente distribuídas: o teste t de Student foi usado para amostras independentes; O 
tamanho do efeito foi dado pelo d de Cohen:> 0,2 para um efeito pequeno,> 0,5 para um efeito moderado 
e> 0,8 para um efeito grande; d é positivo se a diferença média estiver na direção esperada. 
* P <0,05 indica associação significativa.
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Nefropatia n (%) 
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n = 26(N = 51 pacientes)

(N = 51 pacientes) Grupo não  
ulcerado n = 29

Tamanho  
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Grupo ulcerado  
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A Figura 4 mostra a associação entre amputa-
ção prévia e tempo de sobrevida livre de reco-
rrência (P = 0,020) em pacientes com alta ade-
são ao calçado terapêutico (N = 46). 

 
As curvas de sobrevivência da úlcera também 

foram significativamente diferentes entre os gru-
pos de estudo (P = 0,005). Os grupos de controle 
e experimental mostraram uma sobrevida livre de 
recorrência mediana de 25 [IQR - 4,7-26,0] 
semanas e 26 [IQR - 25,8-26,1] semanas, respec-
tivamente. 

 
A Figura 5 mostra a associação entre os grupos 

randomizados e o tempo de sobrevida livre de 
recorrência (P = 0,005) em pacientes com alta 
adesão ao calçado terapêutico (N = 46). 

Variáveis com P <0,1 na análise univariada 
(amputação prévia e randomização) foram inclu-
ídas no modelo multivariado de Cox. O tipo de 
sola de balanço foi a única variável associada ao 
tempo de sobrevivência sem recorrência da úlce-
ra no modelo multivariado de Cox;  

O uso de sola rígida de balanço foi considerado 
fator de proteção contra o desenvolvimento de 
recorrência em pacientes diabéticos com poli-
neuropatia e história de UPD (p = 0,019; interva-
lo de confiança de 95%: 0,086-0,807; índice de 
risco 0,263). 

 
DISCUSSÃO 
 
Nossos resultados mostraram que, em compa-

ração com uma sola de balancim semirrígida, 
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Tabela 3. Análise univariada dos pacientes com alta adesão aos calçados terapêuticos 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219537.t003

DM, diabetes mellitus; PAD, doença arterial periférica; SD, desvio padrão. 
a Para variáveis   categóricas: Teste de qui-quadrado, como o coeficiente Phi: em que um tamanho de efeito 
de 0,01 representa um efeito pequeno, 0,30 um efeito médio e 0,50 um efeito grande. 
b Para variáveis   normalmente distribuídas: para amostra independente, teste t de Student; tamanho do 
efeito como d de Cohen: representa os valores do tamanho do efeito> 0,2 como um efeito pequeno,> 0,5 
como um efeito moderado e> 0,8 como um efeito grande; d é positivo se a diferença média estiver na dire-
ção esperada. 
* P <0,05 indica associação significativa. 
Alta adesão foi definida a priori como> 60% das etapas no calçado terapêutico; baixa adesão foi definida 
a priori como <60% das etapas do calçado terapêutico.

A Tabela 3 mostra a análise univariada no subgrupo de pacientes que apresentaram mais de 60% 
de adesão ao calçado terapêutico.

(N = 46 pacientes) Grupo não   
ulcerado n = 28

Tamanho  
del efeito

Grupo ulcerado  
n = 18 Valor P

Homen n (%) 

Mulher n (%)) 

DM tipo 1, n (%) 

DM tipo 2, n (%) 

Retinopatia n (%) 

Nefropatia n (%) 

Deformidade do pé n (%) 

Amputação anterior n (%) 

Idade média ± DP (anos) 

Índice de massa corporal (kg / cm2), média ± DP 

Mobilidade da articulação do tornozelo (graus) média±DP 

Hemoglobina glicada mmo /mol (%), média ± DP 

PAD  n (%) 

Índice de postura do pé 

Diabetes mellitus (anos), média ± D 

Mobilidade da articulação do hálux (graus) média ±DP 

Grupo de controle n (5) 

Grupo experimental n (5)



uma sola rígida de balanço reduz o risco de reco-
rrência em pacientes com histórico de úlcera 
plantar na cabeça do metatarso. De acordo com 
os resultados do RRR, pacientes que usam sola 
rígida apresentam risco 64% menor de desenvol-
ver recidiva em comparação com pacientes que 
usam sola semirrígida. 

 
A incidência de recorrência da úlcera plantar 

do pé no grupo experimental (23%) foi semelhan-
te à encontrada (27,7%) em um ensaio anterior 

com calçados por Uccioli L et al [11]. Neste estu-
do, eles avaliaram 69 pacientes considerados de 
alto risco para ulceração do pé, mas excluíram 
pacientes submetidos a amputações menores. 
Em nosso estudo, 64% dos pacientes do grupo 
controle desenvolveram úlceras recorrentes; isso 
pode ser devido a pequenas deformidades pré-
vias e amputações do pé, que apresentaram sig-
nificância estatística na análise univariada; é ver-
dade que estudos anteriores encontraram taxas 
de recorrência mais baixas [35-37], mas não 
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Fig 4. Gráficos de Kaplan-Meier 
para amputações anteriores na 
sobrevida cumulativa de recorrência 
de úlcera no pé durante 6 meses de 
acompanhamento em pacientes 
com alta adesão a calçados terapêu-
ticos (N = 46). 

 
https://doi.org/10.1371/jour-

nal.pone.0219537.g004

Fig 5. Gráficos de Kaplan-Meier para 
grupos randomizados na sobrevida 
cumulativa de recorrência de úlcera 
no pé durante 6 meses de acompan-
hamento em pacientes com alta ade-
são a calçados terapêuticos (N = 46). 

 
https://doi.org/10.1371/journal.po

ne.0219537.g005

Rango de registro = .020

Rango de registro = .005
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incluíram o tipo de calçado terapêutico utilizado 
durante o acompanhamento desses pacientes; 
portanto, acreditamos que é difícil comparar 
nossos resultados com outros. Sugerimos que a 
possível inclusão de calçados com sola rígida 
poderia contribuir para as taxas mais baixas de 
recorrência da úlcera em estudos anteriores. 

 
A biomecânica do pé é um fator relacionado ao 

risco de reulceração. Ao comparar a mesma 
população com o mesmo tratamento ortopédico 
e história de UPD, o risco de desenvolver um novo 
evento depende dos diferentes padrões de ampu-
tação, o que aumenta até 60% [38]. Pacientes 
com UPD abaixo da cabeça do metatarso são 
mais difíceis de descarregar devido à biomecâni-
ca severamente alterada em comparação com 
outros locais (por exemplo, úlceras na ponta e no 
dorso dos dedos dos pés). 

A localização plantar, os registros de deformi-
dades e amputações anteriores podem afetar a 
biomecânica de nossos pacientes; consequente-
mente, o tratamento ortopédico pode ser des-
afiador, mesmo com solas oscilantes semirrígi-
das. 

 
Reints et al. [13] realizaram um estudo trans-

versal no qual excluíram pacientes com diabetes 
e história de UPD e analisaram a pressão plantar 
em 30 pacientes saudáveis. Eles descobriram 
que a pressão plantar era menor no grupo da 
sola rígida do que no grupo da sola semirrígida. 
Comparado a este estudo, obtivemos bons resul-
tados quanto à taxa de redução das úlceras plan-
tares. 

 
De acordo com a revisão publicada recente-

mente por Armstrong et al. [1], 40% dos pacien-
tes calçados demonstraram alívio da pressão 
plantar e desenvolveram recorrência no primeiro 
ano após a cicatrização da ferida. Em nosso estu-
do, as taxas de recorrência do grupo da sola rígi-
da foram de 23%. Selecionar o tipo de calçado 
terapêutico de acordo com o risco de pé diabéti-
co é um ponto fundamental no manejo do pacien-
te com diabetes.  

 
A seleção do calçado terapêutico deve ser 

determinada com base na classificação dos 
pacientes de acordo com o risco de desenvolver 
UPD [21]. Embora outros estudos devam confir-
mar os benefícios dos materiais densos da sola 
na redução de úlceras recorrentes, recomenda-
mos o uso de solas rígidas em pacientes com his-
tórico de UPD. 

 
Nossos resultados devem ser interpretados 

com cautela devido a algumas limitações do 
estudo. Infelizmente, o tamanho da amostra foi 

reduzido em número em relação ao calculado 
anteriormente, devido à dificuldade de recruta-
mento dos pacientes e à dificuldade de encontrar 
o requisito na característica necessária. 

 
Todos os nossos pacientes apresentavam baixa 

atividade. Assim, estudos futuros devem verificar 
a eficácia da sola rígida em uma população de 
alta atividade. Por fim, a pressão plantar não foi 
analisada. No entanto, a mobilidade articular, 
deformidades, história de amputações menores 
anteriores e variáveis gerais não foram significa-
tivamente diferentes entre os dois grupos. Dessa 
forma, podemos supor que as pressões dos pés 
descalços na amostra sejam equivalentes. Além 
disso, nosso estudo não analisou a pressão plan-
tar porque consideramos os desfechos clínicos 
como medidas de desfecho mais importantes. 

 
O principal ponto forte de nosso estudo é que 

ele é o primeiro ensaio clínico randomizado a 
examinar clinicamente as taxas de recorrência de 
úlceras em pacientes com pé diabético e polineu-
ropatia em um período de acompanhamento de 
6 meses, comparando diferentes materiais da 
sola de balanço. Acreditamos que a avaliação do 
paciente de alto risco é importante na seleção do 
calçado terapêutico adequado. 

 
CONCLUSÕES 
 
Uma sola rígida de balanço é melhor do que 

uma sola de balanço semirrígida na redução da 
recorrência da úlcera em pacientes com diabe-
tes, naqueles com história de úlcera anterior na 
face plantar do pé, aqueles com deformidade no 
pé e aqueles que sofreram uma menor amputa-
ção. 

 
Número de registro do ensaio clínico:  
NCT02995863 
 
Nome do registro do ensaio: 
Esta pesquisa levanta a hipótese de que o uso 

de uma sola de balanço rígida reduz a taxa de 
recorrência de úlceras de pé diabético em 
pacientes com neuropatia periférica. 
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