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Introdução. Dentre os segmentos do pé, o movimento do antepé é complexo de ser mensurado por ser composto 
por cinco raios móveis. Nessa perspectiva, a definição das marcas para rastrear os movimentos do antepé apresenta 
grande variação na literatura. Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar se diferentes configurações de ras-
treamento dos movimentos do antepé resultarão em diferentes valores de ângulo e momento do complexo articular do 
médio-pé no plano frontal. Método.  Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG (CAAE 0427.0.203.000-11) 
e conduzido com 13 mulheres e 6 homens (24±3,83 anos, 61,81±10,68 kg e 166±10 cm) saudáveis. Os participantes 
andaram sobre uma passarela de madeira (10m) contendo duas plataformas de força em linha (1200Hz, AMTI, EUA), 
com marcadores passivos fixados no antepé e retropé esquerdo, capturados por um sistema opto-eletrônico (8 câmeras, 
120Hz, ProRefllex, Qualisys, Suécia). Os dados cinéticos e cinemáticos foram filtrados usando filtro passa-baixa But-
terworth com frequência de corte de 10Hz e 6 Hz, respectivamente. Para análise dos dados, o modelo biomecânico 
proposto por Bruening et al. (2012) foi implementado no Visual 3D (C-Motion, EUA) e três diferentes configurações de 
rastreamento do antepé foram utilizadas. Para a 1ª configuração, foram utilizadas as bases do 1°, 2° e 5° metatarsos 
e a cabeça do 2° metatarso. Para a 2ª configuração, foram utilizadas a base do 2° metatarso e as cabeças do 1° e 5° 
metatarsos. Para a 3ª configuração, foram utilizadas a base do 2° metatarso e as cabeças do 2° e 4° metatarsos. O 
ângulo do complexo articular do médio-pé foi calculado como o movimento relativo entre o antepé e retropé, e normali-
zado pela posição neutra da subtalar (0°). O momento do médio-pé foi calculado pela dinâmica inversa e normalizado 
pela massa corporal. As seguintes variáveis dependentes foram calculadas: ângulo máximo de inversão e momento 
máximo eversor do complexo articular do médio-pé. Resultados.  A análise de variância de medidas repetidas re-
velou diferenças (p<0,05) entre as configurações de marcas do antepé para as duas variáveis dependentes. O ângulo 
máximo de inversão foi diferente entre todas as configurações, sendo que a 3ª configuração apresentou maior valor do 
que as outras. Os momentos máximos eversores da 1ª e 2ª configurações foram iguais e maiores do que o momento da 
3ª configuração. Conclusão. Foram observadas diferenças significativas no ângulo e momento do complexo articular 
do médio-pé no plano frontal ao se comparar três diferentes configurações de rastreamento do antepé.
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