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RESUMO  

 

 
Objetivo: Avaliar a relevância da radiografia do joelho com osteoartrite com apoio 

monopodal. Métodos: Foram avaliados 58 pacientes com diagnóstico de osteoartrite do 

joelho, submetidos à avaliação do eixo anatômico do joelho, por meio de uma metodologia 

de posicionamento e captura de imagem radiográfica. Foram excluídos pacientes com 

osteoartrite do joelho que apresentavam lesões ligamentares, doenças reumáticas, fraturas e 

cirurgias prévias nos membros inferiores. As imagens dos ângulos formados na posição em 

apoio monopodal e bipodal foram randomizadas e entregues a três avaliadores com 

diferentes níveis de experiência para análise inter e intraobservador. A avaliação do eixo 

anatômico foi realizada utilizando um programa de visualização de radiografia digital, que 

nos permitiu elaborar e desenvolver o método para avaliação do eixo anatômico. 

Resultados: Utilizou-se o índice de correlação interclasses (ICC) e foram evidenciadas, no 

global, excelentes concordâncias entre os ângulos monopodais e bipodais, tanto em relação 

ao valor pontual estimado, igual a 0,92, quanto em relação aos intervalos de confiança. 

Conclusão: O eixo anatômico não se altera ao mudarmos do apoio monopodal para o 

bipodal. Portanto, ficou demonstrado, que a radiografia em AP, com apoio monopodal, não 

é relevante para prática clínica da osteoartrite do joelho. 

 

 

 

Palavras-chave: Radiografia. Alinhamento. Apoio monopodal. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
Objective: Evaluate the relevance of the monopodal weight-bearing knee radiography of 

osteoarthrosis of the knee. Methods: Fifty-eight patients diagnosed with osteoarthritis of the 

knee were evaluated. They were submitted to an evaluation of anatomical axis of the knee 

by means of a radiographic image positioning and capture methodology. Patients with 

osteoarthritis of the knee presenting ligament injuries, rheumatic diseases, fractures and 

previous lower limb surgeries were excluded. The images of the angles formed in the 

monopodal and bipodal position were randomized and given to three evaluators with 

different levels of experience in inter and intraobserver analysis. The evaluation of the 

anatomical axis was performed by using a software that visualizes digital radiography which 

allowed us to elaborate and develop a method for evaluation of the anatomiacal axis. 

Results: The Interclass Correlation Coefficient (ICC) was used and excellent concordances 

between monopodal and bipodal angles were evidenced in the whole, both to the relation to 

the estimated point value, equal to 0,92, and the confidence intervals. Conclusion: The 

anatomical axis does not change when we move from monopodal to bipodal support. 

Therefore, it has been demonstrated that the AP radiography with monopodal support is not 

relevant to the clinical practice of knee osteoarthritis.    

 

 

 

 

Keywords: Radiography. Alignment. Monopodal weight-bearing. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A osteoartrite do joelho (OA) é a doença articular mais prevalente e a principal causa 

de incapacidade funcional no idoso, ademais, é a quarta causa mais frequente de problemas 

de saúde da mulher idosa¹
-4

. O risco de incapacidade é isoladamente maior do que qualquer 

outra condição médica
4
.  

 A osteoartrite é definida como uma insuficiência da cartilagem articular, decorrente 

de fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos, que acarretam um 

desequilíbrio entre a degradação e a síntese da cartilagem articular e do osso subcondral. 

Manifesta-se por alterações morfológicas, bioquímicas, moleculares e biomecânicas das 

células e da matriz extracelular, que levam ao amolecimento, fibrilação, ulceração e perda da 

cartilagem articular. Radiograficamente, desenvolve esclerose do osso subcondral, formação 

de osteófitos e cistos subcondrais
5
. Sua incidência e prevalência aumentam com o 

envelhecimento. Um estudo europeu mostrou que a prevalência para mulheres até 49 anos 

era de 13%, aumentando para 55% quando atingiam 80 anos
6
. 

 O joelho é a maior articulação do corpo, rotineiramente, está sujeito a forças que são 

três a cinco vezes o peso corporal durante a marcha normal. A osteoartrite é concebida como 

um processo iniciado e perpetuado por estresse mecânico, sendo assim, aumento de cargas e 

forças aliados à obesidade é um proeminente fator de risco associado. 

 O desalinhamento do joelho em varo e valgo é o fator que confere o maior risco na 

progressão da doença, de forma isolada ou em sinergia com outros fatores. O varo aumenta 

em mais de quatro vezes a predisposição à progressão, já o valgo pode aumentar em até 

cinco vezes
7
. O grau de deformidade em varo e valgo pode ser determinado na radiografia 

anteroposterior do joelho, traçando-se o eixo mecânico do membro inferior, sendo, portanto, 

necessária uma radiografia panorâmica que inclua a imagem do quadril até o tornozelo. 

Demarca-se, então, o centro da cabeça femoral, a partir desse ponto, traça-se uma linha até o 

centro da articulação do tornozelo. No alinhamento normal, essa linha passa pelo centro da 

articulação do joelho (figura 1). No joelho com desvio em valgo, essa linha passa 

lateralmente ao centro da articulação e no varo medialmente (figura 2).  
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Figura 1 - A- Radiografia panorâmica do membro inferior. B- Eixo 

mecânico/alinhamento neutro, reta traçada do centro da cabeça femoral 

ao centro da articulação do tornozelo. Esta reta passa pelo o centro do 

joelho. 

 

A      B 

   

   Fonte: Próprio autor 

 

 

  A biomecânica do joelho apresenta fatores que geram maior sobrecarga no 

compartimento medial: o momento adutor e o ângulo de inclinação medial formados entre a 

interlinha articular do joelho e o eixo mecânico. Devido a esses dois fatores, observamos 

com maior frequência a deformidade em varo do joelho, quando comparada ao valgo (figura 

2B). Em função disso, observamos, nas radiografias do joelho, uma diminuição do espaço 

articular tipicamente assimétrica, afetando predominantemente o compartimento medial e, 

menos comumente, o compartimento lateral dessa articulação (figura 3). 

 

 

 



 
 

14 
 

 

 Figura 2 - A- Eixo mecânico valgo.  B- Eixo mecânico varo 

 

A         B 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 O momento adutor e o varismo, intrínsecos do joelho durante o deambular normal, 

desviam o centro de gravidade do corpo sobre a perna de apoio em cada ciclo da marcha. A 

perna, em geral, movimenta-se na direção da linha média durante a fase de apoio 

monopodal. Johnson  e colaboradores
8
 observaram que, durante o deambular normal, uma 

carga medial é observada devido a força de reação ao chão, que desvia lateralmente o eixo. 

Esse momento em varo cria uma pressão lateral, que é resistida pela força lateral 

estabilizadora, que se origina na capsula do ligamento colateral lateral (LCL) dos ligamentos 

cruzados, do ligamento patelar, do poplíteo, do obliquo posterior e da banda iliotibial. 

 Os compartimentos medial e lateral da articulação tibiofemoral do joelho não 

suportam a carga de forma igual. Nos joelhos alinhados em neutro, o compartimento medial 

suporta 60% a 70% da força em todo o joelho, em atividades de suporte de peso. Portanto, 

não é surpresa que o compartimento medial seja desproporcionalmente mais atingido pela 

osteoartrite, representando 75% da incidência da doença
9 
(figura 3). 
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Figura 3 - Radiografia na incidência anteroposterior com carga, seta        

evidenciando o acometimento medial da osteoartrite 
 

 

  Fonte: Próprio autor 

 

Outra forma de avaliarmos o eixo do membro inferior é por meio da medida do eixo 

anatômico do joelho, que é um ângulo formado por uma linha que passa ao centro da diáfise 

do fêmur, intersectando outra linha que passa no centro da diáfise da tíbia, formando um 

ângulo de aproximadamente 6º em valgo com variação de 2º para mais ou para menos
10 

(figura 4) 
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Figura 4 - Eixo anatômico 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 Em um joelho normal, a superfície articular tibial está em aproximadamente 3° de 

varo em relação ao eixo mecânico e a superfície articular femoral está em correspondentes 

9° de valgo. Portanto, segundo Moreland 
10

, o eixo mecânico usualmente corresponde a um 

ângulo femorotibial (eixo anatômico) de 6° em valgo, o que corresponde ao alinhamento 

neutro do joelho (figura 5). 
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Figura 5 - O eixo mecânico neutro, ou seja, quando passa ao centro 

da articulação do joelho, corresponde ao eixo anatômico de 6° em 

valgo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O exame radiográfico padrão do joelho consiste em três incidências: anteroposterior 

(AP), lateral e axial das patelas, ambas com filmes curtos, ou seja, chassis pequenos que 

captam apenas a articulação do joelho, sendo as duas primeiras idealmente com cargas, 

porém não há consenso entre os autores
11

. 

A incidência em AP é obtida com o joelho estendido, o chassi posicionado atrás do 

joelho e o feixe central de raios X perpendiculares ao chassi. Uma radiografia AP, com 

carga, avalia de modo mais preciso o espaço articular do que as realizadas com o paciente 

em decúbito dorsal
12

. Por esse motivo, para permitir uma avaliação da angulação em varo ou 

valgo, as imagens com carga são preferíveis, sempre que possível (figura 6). 
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Figura 6 -  Radiografias nas incidências AP e Perfil 

com carga evidenciando osteoartrite. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 Ambas as medições de eixo necessitam de radiografias panorâmicas em ortostase na 

incidência anteroposterior, ou seja, dependem de técnica, filmes e sala de enquadramento 

para captarem todo o membro inferior do paciente. Essa tecnologia, em sua maioria, só se 

encontra presente nos grandes centros, sendo de difícil acesso para os profissionais 

responsáveis pelo tratamento da osteoartrite (figura 7). 
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Figura 7 - Radiografia panorâmica dos membros inferiores, 

demonstrando a medição do eixo mecânico, no lado direito 

alinhamento valgo e no lado esquerdo neutro 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Entretanto, existe uma variável para a medição do eixo anatômico, para a qual não é 

necessária a radiografia panorâmica, é por meio dessa radiografia que a maioria dos 

especialistas se baseiam para indicar, planejar e fazer o acompanhamento pós-operatório dos 

pacientes com osteoartrite. Por isso, é imprescindível que o chassi seja grande o suficiente 

para incluir uma porção do fêmur e da tíbia, para que possa se traçar seus respectivos eixos 

diafisários
13 

(figura 8). No entanto, por vezes, as imagens que chegam ao consultório para a 

avaliação do ortopedista são radiografias que, ora não captam os seguimentos diafisários 

esperados, ora apresentam rotações indevidas do membro inferior, ou não foram feitas com 

carga , comprometendo a correta aferição do eixo. 
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Figura 8 - Radiografia em AP do joelho com a 

técnica correta, captando devidamente substrato 

diafisário femoral e tibial suficientes para se traçar o 
eixo anatômico 

Fo  

Fonte: Próprio autor 

 

 

Na avaliação dos pacientes com osteoartrite do joelho, a incidência anteroposterior 

(AP), com o joelho em extensão, é bastante difundida na prática clínica. No entanto, é 

possível que haja variação das medidas angulares obtidas com essa técnica na dependência 

de ser realizada com ou sem apoio do peso corporal 
3,4

.  

As radiografias com carga, para a avaliação dos pacientes com osteoartrite do joelho, 

podem ser realizadas de duas formas, com apoio monopodal ou bipodal.   

O apoio monopodal altera o eixo do membro inferior, pois ocorre uma inclinação da 

pelve para equilibrar o centro de gravidade, diminuindo o varismo intrínseco
14

. Além disso, 

pode ocorrer risco de queda do paciente durante a realização do exame. Em contrapartida, o 

apoio monopodal possibilita que o paciente adicione um componente dinâmico ao exame, o 

que mimetiza uma das fases da marcha (fase de apoio)
15 

(figura 9). 
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Figura 9 - Posicionamento do paciente em apoio monopodal para a realização do exame nos 

centros de imagem. Nota-se a dificuldade de posicionamento e o risco de queda 

 
 

Fonte: Próprio autor 

 

 

O conhecimento desse alinhamento é necessário para o adequado planejamento 

terapêutico dos pacientes com osteoartrite do joelho. Esse método também pode ser utilizado 

para avaliar a evolução pós-operatória
2
.  

 

1.2 Relevância 

 

O serviço de Ortopedia e Traumatologia do HUAP-UFF realiza, em média, cerca de 

30 novas consultas mensais em pacientes com diagnóstico de osteoartrite do joelho, o que 

permite, assim, acesso a um grande número de casos para análise. 

Na grande maioria das instituições em nosso país, o médico não tem acesso ao 

exame com radiografias panorâmicas do membro inferior, o que dificulta determinar o eixo 

mecânico do membro. Os especialistas, com o objetivo de traçar o eixo anatômico, utilizam 

radiografias na incidência anteroposterior do joelho com filmes curtos. Porém, essas 
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radiografias captam de maneira irregular o eixo entre o fêmur e a tíbia, sendo realizadas com 

ou sem carga, não permitindo a medição correta do eixo diafisário, por conseguinte, 

formando ângulos errôneos, que não permitem o profissional planejar corretamente o 

procedimento cirúrgico ou mesmo fazer o acompanhamento pós-operatório. 

Nosso estudo visa desenvolver uma metodologia para avaliação do eixo anatômico 

adequada, buscando minimizar os vieses de captura da imagem, para podermos confrontar se 

existe diferença significativa na avaliação do eixo anatômico no paciente com apoio 

monopodal ou bipodal. 

Segundo a literatura, não há evidência sobre a normatização do estudo radiográfico 

dos pacientes com osteoartrite do joelho, utilizando incidência radiográfica em AP bipodal 

versus a monopodal
 15- 18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A osteoartrite do joelho é uma doença de caráter degenerativo, predominante no 

gênero feminino, que provoca a destruição da cartilagem articular de forma progressiva e 

leva à deformidade da articulação. É uma doença que causa inúmeros afastamentos 

profissionais, criando um problema socioeconômico mundial
19

. 

O joelho é uma articulação que recebe carga, com isso, seu desgaste está 

intimamente relacionado a fatores externos. O principal fator externo é a obesidade, pois 

acrescenta uma maior sobrecarga nessa articulação, possibilitando desgaste articular 

precoce
7.
 

O momento adutor e o ângulo de inclinação medial, formados entre a interlinha 

articular do joelho e o eixo mecânico, geram maior sobrecarga no compartimento medial. 

Devido a esses dois fatores, observamos com maior frequência a deformidade em varo do 

joelho quando comparado ao valgo. Em função disso, observamos nas radiografias do joelho 

uma diminuição do espaço articular tipicamente assimétrica, afetando predominantemente o 

compartimento medial e menos comumente o compartimento lateral dessa articulação 
9.
 

O alinhamento dos membros inferiores, avaliado por seu eixo mecânico e anatômico, 

é considerado um elemento fundamental na gênese e na progressão da osteoartrite do 

joelho
1,6

. O conhecimento desses alinhamentos torna-se também imprescindível para o 

adequado planejamento terapêutico nos pacientes com osteoartrite do joelho.
3,7-10

.   

A incidência em AP, em extensão do joelho, é bastante difundida na prática clínica. 

No entanto, vale ressaltar a importância da aplicação de carga 
16,17,18,19

, que auxilia na 

avaliação dos espaços articulares. 

Dervin e colaboradores
20

 analisaram 152 pacientes e compararam as incidências 

radiográficas em AP com carga do joelho e PA com carga em 45 graus de flexão do joelho 

(Rosenberg). A incidência em AP com 45 graus de flexão do joelho foi superior na análise 

do desgaste do compartimento lateral do joelho, porém não ofereceu vantagem na avaliação 

do compartimento medial. Concluíram que essas incidências radiográficas devem ser usadas 

como rotina na osteoartrite do joelho. 

Brandt e colaboradores
21

 e Kijowski e colaboradores
22

 realizaram uma análise em 

pacientes com osteoartrite do joelho e compararam a incidência em AP com carga em 

extensão do joelho e os achados artroscópicos. Eles enfatizam que, em pacientes com 

osteoartrite a avaliação do espaço articular e os osteófitos não são parâmetros adequados 
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para análise da doença. Sugerem que novas pesquisas devam ser desenvolvidas no intuito de 

descobrir um exame complementar que pudesse demonstrar melhor precisão.  

Ravaud e colaboradores
23

 analisaram 30 pacientes com diagnóstico de osteoartrite 

do joelho, comparando a reprodutibilidade de instrumentos que avaliavam o espaço articular 

do joelho. A incidência radiográfica para mensuração do espaço articular foi o AP em 

posição ortostática. Os instrumentos utilizados foram: uma régua, uma lente de 

magnificação graduada (goniômetro), uma análise computadorizada através de um programa 

de computador e um compasso. Concluíram que a régua milimétrica é reprodutível na 

mensuração do espaço articular, além de ser um instrumento simples e barato. 

Mazzuca e colaboradores
24

 analisaram 44 pacientes, dos quais 34 eram portadores 

de osteoartrite do joelho. Avaliaram a reprodutibilidade da mensuração digital do espaço 

articular tibiofemoral medial em incidências AP com joelhos semifletidos. Concluíram que é 

reprodutível e fácil a mensuração por meios digitais 

A radiografia panorâmica dos membros inferiores é um excelente exame para avaliar 

os eixos mecânico e anatômico. A grande dificuldade de se conseguir essa imagem é a 

necessidade de um filme 
14

. 

A incidência em AP, em extensão do joelho, é bastante difundida na prática clínica. 

No entanto, vale ressaltar a importância da aplicação de carga 
3,7,9

, que auxilia na avaliação 

dos espaços articulares, principalmente da região central do joelho, diferenciando se há 

instabilidade ligamentar ou se essa instabilidade está associada a uma perda óssea. 

Inoue e colaboradores
25 

não observaram diferença entre o AP bipodal e o AP 

monopodal do joelho na avaliação do alinhamento e mensuração do espaço articular.                

Leach e colaboradores
26

  relatam que o AP monopodal pode ser utilizado, porém preferem o 

AP bipodal. Em alguns pacientes, observaram que no AP monopodal, o paciente perdia o 

equilíbrio durante o exame. 

 Boegärd e colaborador
27

 realizaram um estudo comparando a incidência em AP 

com apoio bipodal e monopodal. Segundo os autores, a incidência em AP com apoio bipodal 

deve ser usada. A incidência em AP monopodal deve ser indicada apenas quando houver 

necessidade de analisar o compartimento lateral. Concluíram também que, a incidência com 

carga unipodal é de difícil realização na população idosa, pois pode estar associada a risco 

de queda, consequentemente ocasionando fraturas, pela falta de equilíbrio e força muscular. 

Na posição em apoio monopodálico, podemos alterar o eixo do membro inferior pela 

mudança da inclinação da pelve para equilibrar o centro de gravidade, diminuindo o varismo 
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intrínseco. Em razão disso, apesar de ser uma incidência radiográfica com carga, que 

teoricamente avalia a mensuração do espaço articular de forma correta, não reproduz o 

desvio de eixo de forma precisa. Em contrapartida, o apoio bipodálico oferece uma boa 

estimativa do alinhamento do membro inferior.  

Vince e colaboradoresr
28

 realizaram um questionário com 911 médicos, membros da 

Sociedade Britânica de Ortopedia, sobre quais incidências radiográficas eram solicitadas 

para o estudo do joelho. Concluíram que não há consenso sobre quais incidências 

radiográficas são utilizadas. Os autores recomendam a incidência em AP com carga 

associada ao perfil do joelho e à incidência axial de patela para uma análise básica do joelho  

O método de círculos descritos por Zampogna e colaboradores
29

 foi utilizado como 

base para a criação do nosso método de avaliação digital. Esse método ressalta a importância 

da referência da diáfise para traçarmos o eixo anatômico, uma vez que se utiliza do conceito 

do quadrado de Hein, que indica que todo o seu conteúdo é metáfise, como previamente já 

exposto, o eixo anatômico do membro inferior é um ângulo formado pela intersecção de 

duas linhas diafisárias, assim sendo, qualquer medição utilizando-se da metáfise como 

referência é errada a partir disso. 

Segundo a literatura não há nenhum consenso sobre a normatização do estudo 

radiográfico do paciente com osteoartrite do joelho
20,11

. Foram observados poucos estudos 

na literatura comparando a incidência radiográfica em AP bipodal versus a incidência em 

AP monopodal 
21, 22 

. 
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3 OBJETIVOS 

 

Ao analisarmos comparativamente o eixo anatômico formado nas incidências em AP 

com apoio monopodal e bipodal , seguindo um rigoroso método de posicionamento e de 

técnica radiográfica, visamos avaliar se existe concordância entre os ângulos formados, 

objetivando, assim, dissertar sobre a pertinência na realização da radiografia anteroposterior 

com apoio monopodal para a análise do eixo anatômico em pacientes com osteoartrite do 

joelho. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

A forma do estudo foi observacional e transversal. Participaram desse estudo 58 

pacientes com diagnóstico de osteoartrite do joelho. 

Os critérios de inclusão no estudo foram pacientes do ambulatório de ortopedia com 

indicação de artroplastia do joelho, que haviam sido classificados com Ahlbäck
3,10-13

 III 

Classificacão de Ahlbäck
3,10-13

 (1968) modificada por Keyes 

 TIPO I - Redução do espaço articular na radiografia em AP 

 TIPO II - Obliteração do espaço articular na radiografia em AP 

 TIPO III - Pinçamento ou atrito no planalto tibial na radiografia em AP 

 TIPO IV - Atrito no planalto tibial de 5 a 10 mm 

 TIPO V - Subluxação grave 

 

 Foram excluídos pacientes com osteoartrite do joelho que apresentavam lesões 

ligamentares, doenças reumáticas, fraturas e cirurgias prévias nos membros inferiores. A fim 

de permitir uma população amostral mais homogênea possível do ponto de vista das 

deformidades estruturais do joelho. 

Os pacientes foram encaminhados a uma sala de radiologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Utilizamos um aparelho de Raios-X digital – (Philips, Brasil) - modelo 

Digital Diagnóstico técnica de 50 kV e 31 mA, de chassi 40x40cm.  

O chassi/filme 40x40cm permite captar adequadamente um bom substrato diafisário 

do fêmur e da tíbia,fundamental para a pesquisa. 

O posicionamento dos pacientes foi realizado criteriosamente pelo autor da pesquisa, 

com auxílio de um técnico em radiologia. Cada paciente foi colocado cuidadosamente sobre 

um tablado, previamente confeccionado para a pesquisa. 

O tablado para posição do membro inferior foi reproduzido de acordo com o artigo 

de Telles e colaboradores
33

, que descreveu um protocolo radiográfico com o joelho em 

flexão na incidência PA sem fluoroscopia para avaliar a osteoartrite de joelho. Esse tablado 

com marcação permite posicionar o membro em rotação externa de 10° graus, para que 

ambos os membros inferiores permaneçam na mesma posição e retirar a sobreposição da 

fíbula na superfície articular lateral do joelho.  

 

Dimensões do tablado: 

 

 Altura 20 cm/ comprimento 35 cm / largura 45 cm. 
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 O tablado possui demarcações para o correto posicionamento quanto à rotação 

externa da tíbia em 10° (figura 10). 

 A distância entre os calcanhares é de 20 cm. 

 

 

Para a segurança do paciente, em frente ao tablado foram colocados dois suportes, 

foi solicitado que segurasse o anteparo caso perdesse o equilíbrio, para proteger o paciente 

em caso de risco de queda (figura 10). 

 

 

. 
Figura 10 - Configuração do tablado de posicionamento do paciente. Linha A distância dos 

calcanhares. Linha B onde a borda medial do pé irá repousar, promovendo uma rotação externa de 

10°da tíbia 

  

Fonte: Próprio autor 

 

 

Primeiro, realizamos a radiografia na incidência Anteroposterior do joelho com 

apoio bipodal (figura 11), sendo posicionada a ampola de radiação a 1metro do filme, com 

os raios centrados no polo inferior da patela. No segundo momento do exame, o paciente se 

coloca em apoio monopodal (figura 12) e novamente são tomados os mesmos cuidados 
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quanto ao posicionamento e à técnica radiográfica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Posicionamento do paciente em apoio bipodal na sala de radiografia  

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 12 -  Posicionamento do paciente em apoio monopodal na sala de radiografia. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O exame foi avaliado pelo pesquisador quanto à qualidade da imagem e repetido 

caso fosse julgado ser de má qualidade técnica. As imagens foram analisadas por três 

examinadores com diferentes níveis de experiência na prática ortopédica, Avaliador 1 

(residente de ortopedia), Avaliador 2 (especialista titular da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia) e Avaliador 3 (titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho)em dois 

momentos distintos para realização da comparação interavaliador e intra-avaliador. Sendo o 

envio de imagens totalmente randomizadas, assim os mesmos não sabiam a incidência 

realizada e quem era o paciente pesquisado. O pesquisador que estava na sala de radiografia 

não participou da avaliação dos eixos. 

A avaliação consistiu em análise radiológica do alinhamento do membro inferior, 

através do ângulo formado entre os eixos anatômicos do fêmur e da tíbia nas incidências em 

AP monopodal versus o AP bipodal. 

Cada avaliador recebia uma imagem aleatória e previamente modificada no 

computador pelo autor, era impossível distinguir na imagem nome, sexo, idade e o 

posicionamento do paciente, apoio monopodal ou bipodal. 
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.Os avaliadores analisaram cada imagem 2 vezes, com o objetivo de podermos fazer 

a análise da concordância intra-avaliador. 

O eixo anatômico é um ângulo formado por uma linha traçada no centro da diáfise 

do fêmur e no centro da diáfise da tíbia. Um problema comum na demarcação dessas linhas 

é a ausência de substrato diafisário da radiografia, muitas vezes devido ao uso de chassis 

pequenos que captam apenas o joelho com enfoque na região metafiso-epifisária, e/ou a falta 

de centralização da imagem, captando por vezes maior área do fêmur que da tíbia. 

Para tentar conter esses viéses, nos baseamos no trabalho de Zampogna e 

colaboradores
29

,que descreveram o método de círculos para aferição do eixo anatômico, 

esse método se fundamenta no conceito do quadrado de Hein, onde os lados do quadrado são 

a distância de uma epífise a outra,sendo assim tudo que estiver dentro do quadrado é região 

metafisária não podendo ser usado com referência para se traçar o eixo diafisário. 

Para traçar com exatidão o eixo anatômico, utilizamos o método descrito abaixo, que 

foi possível devido à utilização do programa visualizador radiológico Philips DCX pacs 

versão 2.3 L1SP2. A partir da linha articular do fêmur, traçamos duas perpendiculares - a 

primeira com 10 cm e a segunda com 15 cm de distância,assim teriamos a referência na 

região diafisária,respeitando o quadrado de Hein. Foi traçada nova linha nessas topografias, 

agora ligando uma cortical externa a outra, ambas paralelas à linha articular. O sistema, 

então, pondera o centro exato dessas linhas, por conseguinte, evidenciando com precisão o 

centro da diáfise por onde o eixo anatômico passa. O mesmo método é aplicado à tíbia 

(figura 13). O método acima descrito foi desenvolvido pela equipe deste trabalho, ele se 

baseia nos conceitos já pré-estabelecidos de medição do eixo anatômico, porém a forma que 

ele foi aplicado é inédita, não havendo sido descrito antes deste texto. 
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Figura 13 - Método aplicado para a aferição do eixo anatômico do joelho na incidência em AP com 

apoio bipodal, utilizando o sistema visualizador de imagens Phillips e as ferramentas de ângulos 

entre linhas. A seta evidência o ângulo resultado. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 Após a realização dessas duas linhas, forma-se um ângulo que corresponde ao eixo 

anatômico, sendo realizado para ambos os apoios (figura 14). 
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Figura 14 - Método aplicado para aferição do eixo anatômico do joelho na incidência em 

AP com carga e apoio monopodal, utilizando as ferramentas do programa visualizador de 

imagens Phillips. A seta evidencia o ângulo do eixo anatômico. 

 

Fonte: Próprio autor 

O método:  

1. Traçar uma linha na superfície articular do fêmur distal;  

2. Traçar duas linhas perpendiculares à primeira, uma com 10 cm e a outra com 15 cm;  

3. No ápice de cada linha perpendicular, traçar uma linha paralela à linha da superfície 

articular, ligando uma cortical externa a outra;  

4. Traçar o eixo anatômico do fêmur, que deverá passar na marca que indica o centro das 

linhas paralelas à articulação;  

5. Fazer o mesmo processo na tíbia;  
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6. Após traçar o eixo anatômico do fêmur e da tíbia, a intersecção dessas duas linhas forma 

um ângulo, o eixo anatômico do membro inferior.  
 

 

 

Após os especialistas traçarem os respectivos ângulos em ambas as incidências, os 

resultados foram colocados em uma planilha do Excel e analisados por um estatístico através 

do coeficiente de correlação intraclasses (ICC) e gráfico Altman-Bland. Os resultados foram 

confrontados, visando analisar se existia concordância entre os ângulos formados nos apoios 

monopodal e bipodal, interavaliadores e intra-avaliadores. 

Na metodologia estatística, a concordância na medida do eixo anatômico é avaliada 

pelo coeficiente de correlação intraclasses (ICC)
23

.  O critério de determinação de 

significância adotado é o nível de 95%.  A análise é processada pelo pacote estatístico SPSS 

versão 13.0.  

A partir dos dados coletados, construiu-se um banco de dados que foi analisado pelo 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo 

Microsoft Excel 2015.   

Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das variáveis, 

os dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas (média, mediana, 

desvio padrão, coeficiente de variação, proporções de interesse), distribuições de frequências 

simples e em tabelas cruzadas.  Todas as análises foram feitas globalmente por avaliador, 

pelo gênero do paciente e grupo etário. Participaram do estudo três avaliadores: o 

“Avaliador 1”, médico residente em ortopedia e traumatologia (TO), o “Avaliador 2”, 

especialista em ortopedia e traumatologia e o “Avaliador 3”, especialista em cirurgia do 

joelho. 

Foi realizada a Análise de Concordância entre as medidas pareadas por meio da 

quantificação da concordância bruta (percentual de casos com variação    ) e por meio do 

cálculo do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC, do inglês, Intraclass Correlation 

Coefficient). O ICC expressa a proporção de variabilidade total, que é devida à variabilidade 

entre as unidades. No caso de estar avaliando a concordância entre duas medidas, como a 

concordância entre o ângulo bipodal e o ângulo monopodal, o ICC pode ser interpretado 

como uma medida de concordância que mede o grau de afastamento das duas medidas à reta 

de 45 graus, onde teria concordância perfeita, pois ambas medidas seriam iguais. Como só 

houve interesse nas duas medidas em análise, na posição bipodal e na posição monopodal, o 

ICC foi calculado no modelo ANOVA de efeitos mistos (Two Way Mixed) e o interesse de 

estudo foi o de „análise de consistência‟, conforme recomendam Shrout & Fleiss (1979).   A 
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classificação da concordância a partir do ICC foi baseada na classificação de Weir (2005) 

dada por:  

 

   0,00 ≤ ICC ≤ 0,20 = concordância pobre,  

0,20 < ICC ≤ 0,40 = concordância razoável 

0,40 < ICC ≤ 0,60 = concordância boa 

0,60 < ICC ≤ 0,80 = concordância muito boa 

0,80 < ICC ≤ 1,00 = concordância excelente 

 

O ICC foi analisado pelo intervalo de confiança ao nível de 95% e a significância foi 

avaliada pelo teste F. A concordância seria considerada significativamente boa se o ICC 

fosse não nulo, seu valor pontual e o seu intervalo de confiança ao nível de 95% fossem, no 

mínimo, no nível de “boa concordância”.   

Para análise de concordância entre duas medidas, foi realizado o Gráfico de Altman-

Bland. O Gráfico de Altman-Band é um diagrama de dispersão   , onde o eixo   representa 

a variação    entre as duas medidas e o eixo X, a média entre elas. Este gráfico foi 

complementado por uma reta de regressão de   em função de  , a correlação entre essas 

variáveis    e o resultado do teste de correlação para essa medida, ou seja, a significância 

estatística dessa correlação. Os limites de concordância marcados no gráfico de Altman-

Bland são dados por: média da variação D mais ou menos duas vezes o desvio padrão da 

variação  . 

 A análise de concordância entre os ângulos monopodal e bipodal foi feita 

globalmente e interavaliador. Adicionalmente, com o intuito de avaliar se a medida do 

ângulo independe da expertise do avaliador, foi analisada a concordância intra-avaliadores, 

para verificar se o método de avaliação do ângulo é reprodutível.   
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5 RESULTADOS 

 

A amostra deste trabalho é composta por 58 pacientes, sendo 14 do sexo masculino 

(24,1%) e 44 sexo (75,9%).  A diferença entre as proporções de gênero é significativa sob o 

ponto de vista estatístico (p-valor=0,000 do teste binomial), ou seja, há um predomínio 

significativo de mulheres na amostra.   

A amostra de mulheres era equilibrada com relação aos grupos de idade, grupo com 

idade menor que 65 anos e grupo com idade maior ou igual a 65 anos, apresentando 50% (13 

casos) em cada grupo, enquanto para homens havia uma frequência superior na classe etária 

menor que 65 anos (8 casos, 72,7%). Entretanto, o teste Exato de Fisher para essa 

distribuição resultou em p-valor igual a 0,285, concluímos que, embora as frequências 

amostrais de homens e mulheres fossem distintas, sob o ponto de vista estatístico, não havia 

diferença significativa na distribuição de homens e mulheres nas distintas faixas etárias.  

As idades das mulheres seguiam distribuição normal (p-valor=0,171 do teste KS e p-

valor=0,308 do teste SW) e eram compreendidas entre 49 e 85 anos, com média de 67,3 

anos, mediana de 64,5 anos e variabilidade relativa medida pelo coeficiente de variação 

(C.V) igual a 0,14. As idades dos homens também seguiam distribuição normal (p-

valor=0,200 do teste KS e p-valor=0,726 do teste SW) e a variabilidade era praticamente a 

mesma observada entre as mulheres, CV=0,13. As idades dos homens variavam entre 47 e 

74 anos, com média de 59,5 anos e mediana de 59 anos. As medianas dos dois grupos 

diferiam em 5,5 anos e as médias diferiam em 7,8 anos, apontando que os homens da 

amostra eram, em média, mais novos.    

Tabela 1 -  Principais Estatísticas de Idade dos Pacientes, por gênero 

SEXO Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de 

Variação 

Número 

de 

Casos 

Feminino 67,3 64,5 49,0 85,0 9,4 0,14 
44 

Masculino 59,5 59,0 47,0 74,0 7,6 0,13 
14 

Total 65,0 63,0 47,0 85,0 9,5 0,15 
58 

 

Fonte: próprio autor 

 

O teste de Levene resultou num p-valor igual a 0,151 acusando que as variâncias da 

idade de pacientes homens e mulheres eram iguais.  O teste t-de Student para diferença de 
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médias, assumindo variâncias iguais, resultou em p-valor igual a 0,021. Conclui-se que, a 

diferença entre as médias de idade de homens e mulheres era significativa. 

 

5.2 Análise Descritiva das medidas dos ângulos e suas variações  

 

As principais estatísticas das variáveis Ângulo Bipodal Direito (A°BD), Ângulo 

Monopodal Direito (A°MD, Ângulo Bipodal Esquerdo (A°BE) e Ângulo Monopodal 

Esquerdo (A°ME) para cada avaliador e global (independente do avaliador) são exibidas na 

Tabela 2 a seguir.  Pelos Coeficientes de Variação, todos maiores que 0,4, observa-se que há 

alta variabilidade dos ângulos na amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 Principais Estatísticas das variáveis Ângulo Bipodal Direito e Ângulo Monopodal 
Direito; Ângulo Bipodal Esquerdo e Ângulo Monopodal Esquerdo, para cada avaliador e Global. 
Avaliador Ângulo Medido Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão C.V 

1 

Bipodal Direito 6,7 6 0 18 4,7 0,7 

Monopodal Direito 6,9 6 1 18 4,3 0,6 

Bipodal Esquerdo 6,4 6 0 21 4,1 0,6 

Monopodal Esquerdo 6,6 5 0 22 4,3 0,7 

2 

Bipodal Direito 5,9 3,5 0 24 6,4 1,1 

Monopodal Direito 6,3 4 0 26 6,4 1,0 

Bipodal Esquerdo 6,2 3,5 0 26 6,4 1,0 

Monopodal Esquerdo 6,2 4 1 27 6,0 1,0 

3 

Bipodal Direito 6,7 5 0 24 5,5 0,8 

Monopodal Direito 6,5 5 0 25 6,0 0,9 

Bipodal Esquerdo 6,8 6 0 25 4,8 0,7 

Monopodal Esquerdo 6,4 6 0 22 4,8 0,8 

Global 

Bipodal Direito 6,4 5 0 24 5,6 0,9 

Monopodal Direito 6,5 5 0 26 5,6 0,9 

Bipodal Esquerdo 6,5 6 0 26 5,2 0,8 

Monopodal Esquerdo 6,4 5 0 27 5,1 0,8 

Fonte: próprio autor 
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Foram realizados testes de normalidade para as distribuições dos ângulos medidos 

pelos 3 avaliadores e para a distribuição global, independente do avaliador, os p-valores dos 

dois testes de normalidade, para todas as distribuições, para todos os avaliadores, foram 

menores que 0,005. Conclui-se que as medidas dos ângulos, feitas por todos os avaliadores e 

também a distribuição global, sem discriminar o avaliador, não seguem distribuição normal. 

Logo, qualquer análise inferencial envolvendo essas medidas foi feita por abordagem não 

paramétrica. 

A Tabela 3 apresenta os p-valores dos testes de Mann-Whitney, comparando as 

medidas dos ângulos de homens e mulheres e as medidas dos ângulos de adultos (idade 

menor que 65 anos) e idosos (idade maior que 65 anos). Os p-valores, todos maiores que 

0,05 não conduzem à rejeição da hipótese nula de igualdade das distribuições. Conclui-se 

que, em relação aos avaliadores e aos ângulos avaliados, não há diferença significativa entre 

ângulos de homens e mulheres, como também dos ângulos de adultos e idosos, para todos os 

ângulos avaliados.  

 

 

Tabela 3 - Testes de Mann Whitney comparando as medidas dos ângulos de homens e 

mulheres, de adultos (idade menor que 65 anos) e  de idosos (idade maior ou igual a 65 

anos) para cada avaliador. 

Avaliador Ângulo Medido 

p-valor do teste de 

de Mann Whitney 

comparando as medidas 

de homens e mulheres 

p-valor do teste de 

de Mann Whitney 

comparando as medidas 

de adultos e idosos 

1 

Bipodal Direito 
0,422 0,916 

Monopodal Direito 
0,338 0,705 

Bipodal Esquerdo 
0,076 0,844 

Monopodal Esquerdo 
0,159 0,892 

2 

Bipodal Direito 
0,458 0,165 

Monopodal Direito 
0,322 0,063 

Bipodal Esquerdo 
0,061 0,115 

Monopodal Esquerdo 
0,108 0,108 

3 

Bipodal Direito 
0,553 0,156 

Monopodal Direito 
0,535 0,338 

Bipodal Esquerdo 
0,196 0,554 
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Avaliador Ângulo Medido 

p-valor do teste de 

de Mann Whitney 

comparando as medidas 

de homens e mulheres 

p-valor do teste de 

de Mann Whitney 

comparando as medidas 

de adultos e idosos 

Monopodal Esquerdo 
0,274 0,280 

 

 

 

5.3 Análise de Concordância entre o Ângulo Monopodal e o Ângulo Bipodal, 

Interavaliador e Global 

 

A Tabela 4 apresenta os p-valores dos testes de Wilcoxon, que fazem a comparação 

pareada dos ângulos bipodais e monopodais, direito e esquerdo, para cada avaliador, e 

global, independente do avaliador. Todos os p-valores de todas as comparações realizadas 

são maiores que 0,05, logo não há evidências para se rejeitar a hipótese nula de igualdade 

dos ângulos bipodais e monopodais. Conclui-se que, pela análise do teste de Wilcoxon, não 

há diferença significativa entre os ângulos bipodais e monopodais na avaliação dos 3 

avaliadores. 

 

 

 

 Tabela 4- Comparação pareada os ângulos bipodais e monopodais por lado e por avaliador 

Avaliador 

Lateralidade 

Direito Esquerdo 

Global 

(independente do 

Lado) 

1 0,129 0,126 
0,053 

2 0,053 0,153 
0,052 

3 0,447 0,242 
0,169 

Global  

(independente do  

avaliador) 

0,139 0,550 
0,136 

p-valores dos testes de Wilcoxon 

A Tabela 5 apresenta a distribuição de frequências relativas das variações entre os 

ângulos monopodal e bipodal. Não foi verificado um padrão de alteração do ângulo com a 

alteração de posição: em um grupo de pacientes, o ângulo dos joelhos direito e esquerdo não 

se alterou; em um segundo grupo, aumentou; em um terceiro grupo, diminuiu quando o 
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paciente estava em posição monopodal, e não há uma concordância do efeito nos joelhos 

direito e esquerdo. Os gráficos mostram mais nitidamente a concentração das variações no 

intervalo de -2 graus a 2 graus, ou seja, em poucos casos a variação entre os ângulos 

monopodal e bipodal ultrapassou 2 graus. 

 

Tabela 5 - Distribuição de Frequências Relativas (%) da Variação  entre o Ângulo 

Monopodal e o Bipodal. 

Variação 

(D) 

(em graus) 

Frequências Relativas  (%) 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Global 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

-9      1,7  0,6 

-8   1,7 3,4   0,6 1,1 

-7 1,7    3,4  1,7  

-6     1,7 1,7 0,6 0,6 

-5 1,7    3,4 3,4 1,7 1,1 

-4 1,7   1,7 3,4  1,7 0,6 

-3  3,4  1,7 5,2 6,9 1,7 4,0 

-2 5,2 1,7 1,7 1,7 10,3 10,3 5,7 4,6 

-1 12,1 13,8 10,3 5,2 13,8 20,7 12,1 13,2 

-0 36,2 44,8 39,7 48,3 25,9 19,0 33,9 37,4 

1 20,7 27,6 31,0 25,9 12,1 20,7 21,3 24,7 

2 15,5 5,2 12,1 12,1 8,6 12,1 12,1 9,8 

3 3,4 1,7 3,4  3,4  3,4 0,6 

 

4 
 1,7   1,7 1,7 0,6 1,1 

5 1,7      0,6  

6     5,2  1,7  

7         

8         

9     1,7 1,7 0,6 0,6 

Observa-se que os Avaliadores 1 e 2 apresentam maiores percentuais de variação de 

até 2 graus. O Avaliador 3 apresenta maior instabilidade na variação dos ângulos monopodal 

e bipodal. Entretanto, para todos os avaliadores, a variação é concentrada em torno de zero 

grau, a mediana da variação é igual a zero para todos os avaliadores e a média da variação 

dos ângulos é aproximadamente zero para todos os avaliadores.  

A Tabela 6 apresenta os valores do ICC, bem como seus intervalos de confiança, 

analisando, para cada avaliador e para cada lado, a concordância entre os ângulos bipodal e 

monopodal.  Os p-valores dos testes F para os valores do ICC 0 não são reportados aqui, 

mas foram todos menores que 0,01. Logo, os valores dos ICCs são todos significativamente 

não nulos. No global, as concordâncias entre os ângulos monopodais e bipodais direito, 
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esquerdo e no global (independente do lado) são excelentes, tanto em relação ao valor 

pontual estimado, igual a 0,92, quanto em relação aos intervalos de confiança, todos 

contidos no intervalo de excelente concordância que vai de 0,8 a 1,00. Quando observada a 

concordância por avaliador, nota-se que todos os avaliadores obtiveram também excelente 

concordância entre os ângulos bipodal e monopodal para os lados direito e esquerdo e no 

global (independente de lado). Entretanto, convém notar que a concordância entre os 

ângulos bipodal e monopodal é maior nas medidas do Avaliador 2 e menor nas medidas do 

Avaliador 3.  

 

Tabela 6 - Concordância entre as medidas do ângulo bipodal e monopodal por avaliador e 

global. 

Avaliador 
Direito Esquerdo 

Global 

 (Independente do lado) 

ICC IC95% ICC IC95% ICC IC95% 

1 0,92 0,86 – 0,95 0,96 0,93 – 0,98 0,94 0,91 – 0,96 

2 0,97 0,95 – 0,98 0,95 0,92 – 0,97 0,96 0,95 – 0,97 

3 0,86 0,80 – 0,92 0,86  0,81 – 0,92 0,86  0,81 – 0,90 

Global 

(independente do 

avaliador) 

0,92 0,89 – 0,94 0,92 0,90 – 0,95 0,92 0,91 – 0,94 

 

Para o Avaliador 1 (Figura 15), somente em quatro medidas (3,4%) a variação entre 

o ângulo monopodal e bipodal está fora do intervalo de variação aceitável, dado por média 

das variações mais ou menos duas vezes o desvio padrão das variações (-3,0; 3,4). Como 

não há associação entre a média dos dois ângulos e a variação entre os ângulos (r=--0,079; 

p-valor=0,399 do teste de Correlação), não há viés proporcional na variação do ângulo. 

Pode-se concluir que há uma excelente concordância entre os ângulos monopodais e 

bipodais medidos pelo Avaliador 1.  
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Figura 15 -  Análise de Concordância, via abordagem de Altman e 

Bland, entre as medidas do ângulo bipodal e monopodal do avaliador 

1. 

 

 

Para o Avaliador 2 (Figura 16), somente em quatro medidas (3,4%) a variação entre 

o ângulo monopodal e bipodal está fora do intervalo de variação aceitável, dado por média 

das variações mais ou menos duas vezes o desvio padrão das variações (-3,2; 3,6). Como 

não há associação entre a média dos dois ângulos e a variação entre os ângulos (r= -0,118; p-

valor=0,207 do teste de Correlação), não há viés proporcional na variação do ângulo. Pode-

se concluir que há uma excelente concordância entre os ângulos monopodais e bipodais 

medidos pelo Avaliador 2.  
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Figura 16 -  Análise de Concordância, via abordagem de Altman e 

Bland, entre as medidas do ângulo bipodal e monopodal do Avaliador 2. 

 

 

Para o Avaliador 3 (Figura 17), somente em oito medidas (6,8%) a variação entre o 

ângulo monopodal e bipodal está fora do intervalo de variação aceitável, dado por média das 

variações mais ou menos duas vezes o desvio padrão das variações (-5,9; 5,3). Como não há 

associação entre a média dos dois ângulos e a variação entre os ângulos (r=0,105; p-

valor=0,260 do teste de Correlação), não há viés proporcional na variação do ângulo. Pode-

se concluir que há uma excelente concordância entre os ângulos monopodais e bipodais 

medidos pelo Avaliador 3.  

 

Figura 17 -  Análise de Concordância, via abordagem de Altman e Bland, entre as 

medidas do ângulo bipodal e monopodal do avaliador 3 
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Figura 18 -  Análise de Concordância, via abordagem de Altman e 

Bland, entre as medidas do ângulo bipodal e monopodal de todos os 

avaliadores.   

 

 

Numa análise global, considerando todos os avaliadores (Figura 18), somente em 19 

medidas (5,2%) a variação entre o ângulo monopodal e bipodal está fora do intervalo de 

variação aceitável, dado por média das variações mais ou menos duas vezes o desvio padrão 

das variações (-4,1; 4,1). Como não há associação entre a média dos dois ângulos e a 

variação entre os ângulos (r=-0,010; p-valor=0,847 do teste de Correlação), não há viés 

proporcional na variação do ângulo. Pode-se concluir que há uma excelente concordância 

entre os ângulos monopodais e bipodais medidos neste trabalho por todos os avaliadores 

independente do nível de expertise.  

 

5.4 Análise de Concordância Intra-avaliador. 

  

A Tabela 7 demonstra os resultados dos testes de Friedman comparando as medidas 

dos ângulos intra-avaliador. Os p-valores, todos maiores que 0,05, não acusam diferenças 

significativas entre as medidas de um mesmo ângulo,em duas situações distintas pelo 

mesmo avaliador..  
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Tabela 7 - p-valores dos Testes de Friedman comparando as medidas dos ângulos dos 

três avaliadores.  

Ângulo Medido 
p-valor do teste de 

Friedman 

Bipodal Direito 0,265 

Monopodal Direito 0,145 

Bipodal Esquerdo 0,068 

Monopodal Esquerdo 0,463 

Bipodal (independente de lado) 0,325 

Monopodal (independente de lado) 0,253 

Direito (independente de monopodal ou bipodal) 0,188 

Esquerdo (independente de monopodal ou 

bipodal) 
0,384 

 

A Tabela 8 apresenta as medidas de concordância entre os três avaliadores para as 

medidas realizadas, com as estimativas pontuais e intervalares do ICC em duas ocasiões 

distintas.  Os p-valores dos testes F para os ICCs não são reportados aqui, mas foram todos 

menores que 0,01, mostrando que os valores dos ICCs são significativamente não nulos. As 

estimativas pontuais do ICC mostram concordância “muito boa” entre as duas aferições do 

mesmo avaliador. Para todas as medidas analisadas na Tabela 7 e as estimativas do intervalo 

de confiança para o ICC ao nível de 95% de confiança, todas estão, no mínimo, no nível de 

“boa concordância”. Conclui-se que a concordância das medidas em duas ocasiões distintas 

pelo mesmo avaliador seja satisfatória e estimada como muito boa concordância.  
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Tabela 8 - ICC intra-avaliador 

Ângulo Avaliado ICC IC95% 

Avaliador 1 0,66 0,53 – 0,77 

Avaliador 2 0,60 0,46 – 0,73 

Avaliador 3 0,60 0,46 – 0,72 

   

Bipodal (independente de lado) 0,63 0,53 – 0,71 

Monopodal (independente de lado) 0,60 0,60 – 0,69 

Direito (independente de monopodal ou bipodal) 0,63 0,54 – 0,71 

Esquerdo (independente de monopodal ou bipodal) 0,60 0,50 – 0,68 
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6 DISCUSSÃO 

 

O alinhamento dos membros inferiores (MMII), avaliado por seus eixos anatômico e 

mecânico, é considerado um elemento fundamental na gênese e na progressão da doença da 

osteoartrite (OA) do joelho
1–6. 

Deformidades em valgo ou varo do joelho estão relacionadas 

ao risco de acometimento dos compartimentos lateral e medial, respectivamente
2,3,5,6 

. 

O conhecimento desse alinhamento torna-se também imprescindível para o adequado 

planejamento terapêutico dos pacientes com OA do joelho, principalmente aqueles que 

aguardam osteotomias ou artroplastias, bem como para o seu acompanhamento pós-

operatório.
3,7–10

A despeito da correta e necessária avaliação clínica, o exame radiográfico é 

uma ferramenta fundamental para o planejamento pré-operatório
3,7–10. 

A radiografia 

panorâmica dos MMII em AP tem sido considerada o padrão-ouro e é amplamente 

recomenda nessas situacões
1–4,7–13.

 No entanto, não são dispensáveis as radiografias curtas 

dos joelhos com apoio para melhor entendimento, estadiamento e classificação da doença 

degenerativa, nas incidências em AP e perfil
2,5,6,14 . 

O estudo radiográfico adequado para avaliação dos pacientes com OA do joelho é 

fonte de controvérsias
5,6,9,13

. As radiografias panorâmicas são tradicionalmente 

recomendadas quando se precisa avaliar o alinhamento dos MMII. Moreland e 

colaboradores
10 

caracterizaram como essenciais para a mensuração do alinhamento axial da 

extremidade inferior. No entanto, são de difícil realização, apresentam muitas vezes 

qualidade deficiente, expõem os pacientes a maior radiação e são mais dispendiosas. 

Sabharwal e colaboradores
30

 compararam o alinhamento do joelho com o uso de 

radiografias panorâmicas dos MMII em AP com radiografias curtas em póstero-anterior 

(PA) com o joelho em flexão com as medidas clínicas e observaram que as duas últimas 

apresentaram resultados correlatos com a primeira, indicando fortemente que apesar das 

radiografias panorâmicas serem o padrão ouro, radiografias no tamanho padrão são muito 

importantes na prática clínica, tanto para o diagnóstico quanto para o planejamento 

cirúrgico.  

Albuquerque e colaboradores 
31 

não demonstraram vantagens da radiografia longa 

sobre a curta no planejamento pré-operatório, ressaltaram a dificuldade do acesso à 

radiografia panorâmica que apresenta um custo elevado. Além disso, as radiografias curtas 

dos joelhos, de uma maneira geral, são indispensáveis em qualquer fase da doença 

degenerativa articular
2,5,6,14.

. Por esses motivos, decidimos por usar a radiografia curta na 
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nossa metodologia. 

Inoue e colaboradores
25

 não observaram diferença entre o AP bipodal e o AP 

monopodal do joelho na avaliação da mensuração do espaço articular. Essa foi a motivação 

dos autores do presente estudo, levantando a hipótese se haveria diferença significativa entre 

os ângulos do eixo anatômico com apoio bipodal e o apoio monopodal. Sendo assim, qual 

seria a real necessidade na prática clínica da solicitação da radiografia em AP com apoio 

monopodal aos pacientes com osteoartrite do joelho. Nosso trabalho se assemelha ao estudo, 

porém utilizamos o método digital e diferente de Inoue, nossa observação foi em cima do 

alinhamento do membro. 

Felson e colaboradores
2
 tentaram avaliar a concordância do alinhamento mecânico 

do joelho, observado na radiografia panorâmica comparando com a radiografia curta do 

joelho, observaram existir baixa concordância, relatando dificuldade de medir o eixo 

mecânico em radiografias curtas. Portanto, indicaram que para isso, seria necessário sempre 

medir o eixo anatômico do joelho nessas radiografias. No seu estudo, apesar de ressaltarem 

que o padrão ouro para avaliar o alinhamento é a radiografia panorâmica, eles demonstraram 

a eficiência da radiografia curta padrão. Concordamos com seus achados e neste estudo 

buscamos apurar ainda mais a eficiência da radiografia curta.  

Hellio Le Graverand e colaboradores
9
 analisaram 1752 pacientes com ostoartrite 

para quantificar a progressão do aumento do mau alinhamento do joelho em 30 meses. Para 

isso, foi utilizado radiografias curtas e apoio bipodal. Nosso estudo concorda com o método 

usado por esse autor, acreditamos que o apoio bipodal e a radiografia curta sejam suficientes 

para elaboração metodológica de trabalhos, que tenham por objetivo avaliar o eixo dos 

membros inferiores.  

Boegärd e colaboradores
27

 realizaram um estudo comparativo entre a incidência em 

AP, com apoio bipodal e monopodal. Segundo os autores, a incidência em AP com apoio 

bipodal deve ser usada, porém, a incidência em AP monopodal fica indicada apenas quando 

houver necessidade de analisar o compartimento lateral. Concordamos com essa observação 

e acrescentamos o risco elevado de queda na realização do apoio monopodal, uma vez que, a 

população com osteoartrite de joelho é em sua maioria composta por mulheres idosas, que 

apresentam associação com alteração do equilíbrio e da força muscular. 
Observamos que apoio monopodálico é importante na avaliação do eixo anatômico 

na osteoartrite, porém em um segmento especifico, ficando melhor indicado para pacientes 

mais jovens e que tenham alterações no compartimento lateral. Mesmo assim, nesse grupo 
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especifico, acreditamos que o apoio bipodal nos possibilite uma boa correlação do eixo, 

permitindo definir a classificação e traçar a estratégia de tratamento de forma fidedigna.  

Bartko e colaboradores
32

 identificou um offset médio para o eixo anatômico de 

4.21° em valgo usando radiografias curtas do joelho em posteroanterior (PA) em semi-

flexão. Este estudo concorda com os observados na literatura, que descreve ser o eixo 

anatômico do joelho um ângulo em valgo de 6° com desvio padrão de 2°.  

Nosso estudo utilizou esse valor como referência para nortear a análise estatística. 

Ao estudarmos os trabalhos científicos, observamos que não existia um padrão na realização 

das radiografias para determinar o eixo anatômico. Notamos que alguns estudos utilizavam 

filmes curtos, sem especificar o tamanho, outros não mencionavam a posição do paciente 

(AP ou PA), além de omitir algo primordial como o apoio que realizava a incidência. 

Nosso estudo presou por padronizar a avaliação, desde o tamanho do filme utilizado 

até a rotação do membro inferior do paciente no seu posicionamento, sendo realizado tanto 

para o apoio monopodal quanto para o apoio bipodal. 

Ravaud e colaboradores
23 

e Mazzuca e colaboradores 
24

, durante a realização de 

seus trabalhos, buscaram justificar e validar meios de mediação para o eixo anatômico. O 

primeiro utilizou o goniômetro, o segundo a medição digital, apresentando ambos excelentes 

resultados. O trabalho de Albuquerque e colaboradores 
31

 demosntrou que o método mais 

fidedigno de avaliação é o digital, pois permite maior acurácia e minimiza a possibilidade de 

vieses de medição, frente a isso, a opção do nosso estudo foi pela medição digital. 

Para a seleção da população a ser estudada buscamos definir os critérios de inclusão 

e exclusão, queríamos um grupo que representasse fielmente as pacientes com osteoartrite 

do joelho e que esse grupo tivesse o mínimo de dano estrutural articular, para não gerar 

vieses na mudança do apoio bipodal para o monopodal. Portanto, foi decidido incluir nessa 

série somente pacientes com indicação de cirurgia de artroplastia do joelho, classificados 

como Albachk III. Excluímos, pacientes com deformidade ao nível do joelho causados por 

doenças reumáticas, pois causam grande destruição articular de forma aleatória nos três 

compartimentos do joelho. Pacientes com fraturas prévias do membro inferior também 

foram descartados, pois poderiam ter discrepâncias no comprimento dos membros e 

pacientes com lesões ligamentares ao nível do joelho, pois durante a troca do apoio bipodal 

para monopodal poderia haver mudança abrupta do eixo, devido à instabilidade articular. 

Em nossa série de pacientes, o gênero feminino predominou sobre o masculino, 

corroborando com a literatura que a osteoartrite acomete, preferencialmente, o gênero 

feminino. 
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Em relação à idade, não houve influência no momento da seleção do grupo. Isso 

gerou um fator complicador, porém ao mesmo tempo interessante para pesquisa, pois 

observamos que durante a coleta dos dados, tivemos a exclusão direta de oito pacientes, 

todas do gênero feminino e com mais de 75 anos, pois não conseguiram realizar o apoio 

monopodal. 

Este estudo utilizou de uma metodologia de captura da imagem, na qual, procurou 

minimizar os vieses, utilizando o mesmo pesquisador na sala de radiografia durante a 

realização de todos os exames, buscando sempre corrigir o posicionamento do membro com 

o auxílio do tablado, padronizando a correta posição em todos os pacientes avaliados. 

O pesquisador que auxiliou no posicionamento do paciente não participou da 

medição dos eixos. As imagens foram randomizadas e entregues aos três avaliadores, não 

contendo identificação do paciente e o tipo de apoio. 

Cada avaliador tinha um nível de expertise diferente: o primeiro era um residente da 

especialidade de ortopedia e traumatologia, o segundo especialista em ortopedia e 

traumatologia e o terceiro especialista em ortopedia e traumatologia, porém com 

subespecialidade em cirurgia do joelho. O fator expertise foi definido pela graduação de 

cada um dos avaliadores e tempo de atuação na área ortopédica. O primeiro avaliador estava 

no terceiro ano de residência, o segundo com seis anos de atuação e o terceiro com 12 anos 

de atuação. O fator idade do avaliador não foi levado em consideração, apesar de haver 

diferença progressiva, o primeiro avaliador estava com 25 anos, o segundo com 33 anos e o 

terceiro com 43 anos. 

Foi utilizado o computador para avaliação do eixo anatômico, como no estudo de 

Mazzuca e colaboradores
24

, que avaliaram a reprodutibilidade pela técnica digital. 

Observarmos um elevado grau de concordância entre os avaliadores. Outro ponto importante 

foi que, apesar dos avaliadores apresentarem diferentes níveis de experiência/graduação e 

idade, esse método de medição do eixo anatômico foi aplicado sem dificuldade e com boa 

reprodutibilidade, como pode ser observado em nossos resultados. 

Foi observado que as medidas do eixo anatômico nas radiografias curtas com apoio 

monopodal em AP foram concordantes com as obtidas nas radiografias curtas com apoio 

bipodal em AP. 

Os p-valores dos testes de Wilcoxon fazem a comparação pareada dos ângulos 

bipodais e monopodais entre o lado direito e esquerdo, para cada avaliador e no global, 

independente do avaliador. Todas as comparações realizadas não demonstraram evidências 

para se rejeitar a hipótese nula de igualdade dos ângulos nas radiografias bipodais e 
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monopodais. Sendo assim, observamos não haver diferença significativa entre os ângulos 

bipodais e monopodais, o que corrobora a nossa expectativa e concorda com Leach e 

colaboradores
26

 que relata a preferência pelo apoio bipodal.  

A análise de concordância pela abordagem de Altman-Bland mostrou que a 

concordância entre as medidas de ângulos bipodais e as monopodais é excelente e não há 

diferença significativa entre as medidas do ângulo bipodal e monopodal. Portanto, a medida 

do ângulo em apoio bipodal é suficiente e representa sem diferença significativa a medida do 

ângulo em apoio monopodal.   

Em relação à força de concordância, houve uma melhora quando foi realizada as 

medições pela segunda vez, provavelmente pela maior familiaridade com o método. Outro 

dado relevante foi a melhora dos resultados obtidos pelos examinadores mais experientes 

nas duas aferições. No entanto, mesmo as medidas feitas pelos menos experientes 

apresentaram alto índice de concordância. Van Saase e colaboradores 
6
 por meio de 

radiografias curtas com apoio bipodal demonstraram a evolução da OA do joelho com os 

desvios angulares medidos em radiografias curtas. No entanto, não indicaram essa técnica 

radiográfica no planejamento pré-operatório das osteotomias.
6 

Nosso estudo também não 

recomenda que a radiografia curta isolada possa ser suficiente para o planejamento 

cirúrgico, porém sugere fortemente a não utilização do apoio monopodal. 

A concordância intra-avaliador também foi muito boa, ou seja, ao pedirmos para 

cada avaliador revisarem as imagens em mais um momento no mesmo joelho, notamos que 

ocorreu ainda melhor concordância nos eixos avaliados, mostrando que nosso método é fácil 

de ser executado.  

Nosso método de medição do eixo anatômico apresenta modificações de técnica 

quando comparado com as da literatura, no que diz respeito ao uso de um tablado para 

posição do membro inferior, medição por meio de radiografia digital, utilizando ferramenta 

específica para se encontrar o eixo anatômico diafisário. A despeito disso, nossa técnica 

pode facilmente ser reproduzida em outros sistemas digitais para avaliação radiográfica. 

O método de círculos descritos por Zampogna e colaboradores
29

 foi utilizado como 

base para a criação do nosso método de avaliação digital. Esse método ressalta a importância 

da referência da diáfise para traçarmos o eixo anatômico, uma vez que utiliza o conceito do 

quadrado de Hein
29

 Acreditamos ser esse o fator diferenciador, quando comparamos a outros 

trabalhos na literatura
7,12,16,17,22

, principalmente com os que utilizavam o goniômetro e não 

faziam distinção quando usavam como referência uma porção significativa da metáfise para 

traçar o eixo anatômico, tanto do fêmur como da tíbia. Ao utilizarmos a referência do eixo 
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diafisário para avaliarmos o eixo anatômico, evitamos equívocos por termos uma referência 

mais factível seguindo o princípio da medição. 

Quanto à avaliação inter-observador, foi percebido que ambas as medidas obtiveram 

maior concordância (> ICC) entre os dois examinadores mais experientes. No entanto, 

independente da experiência, houve alta concordância entre todos os pares de examinadores. 

Finalmente, a concordância intraobservador também apresentou o mesmo comportamento 

das avaliações anteriores, com alta reprodutibilidade entre os examinadores, porém com 

forte correlação para os mais experientes. Dessa forma, os resultados do presente estudo 

demonstram que o método proposto para mensuração do eixo anatômico, em radiografias 

curtas, é confiável e reprodutível, independentemente da experiência do examinador.  

O apoio monopodal demostrou ser pouco relevante na prática clínica para a análise 

do eixo anatômico de pacientes com osteoartrite do joelho, uma vez que, não observamos 

alteração do eixo anatômico comparado com o bipodal. Sendo assim, acomodar a população 

com osteoartrite para realizar exames com esse apoio, é temerário. Isso corrobora ao 

observado no estudo de Santos e colaboradores
34

 que relataram o impacto da diminuição da 

força muscular em idosos com osteoartrite. O risco de queda durante a realização desse 

apoio é real e coloca em dúvida se, de fato, é viável solicitar o apoio monopodal nesse grupo 

de pacientes. É importante salientar aqui que, queda nessa faixa etária, muitas vezes, está 

relacionada com fraturas, devido à grande associação de osteoporose. 

A osteoartrite do joelho é uma doença frequente com presença de inúmeras 

controvérsias sobre esse tema. A análise radiográfica, a classificação utilizada, o método de 

mensuração do eixo, bem como o grau de angulação do joelho são algumas dessas 

controvérsias. Devemos estimular e divulgar o uso da incidência digital em AP com apoio 

bipodal, pois é um exame complementar que pode ser realizado em todo o Brasil. Além 

disso, é uma avaliação radiográfica mais precisa e, consequentemente, estaremos tratando 

melhor o nosso paciente e minimizando riscos de cirurgias desnecessárias ou intervindo 

mais precocemente e melhorando a qualidade de vida do paciente. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O apoio monopodal demostrou ser pouco relevante na prática clínica para a 

análise do eixo anatômico de pacientes com osteoartrite do joelho, no grupo 

estudado. 
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