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A pronação excessiva da articulação subtalar durante a corrida 
possui forte relação com lesões articulares de membros 
inferiores. Este parâmetro, analisado pelo método de 
cinemetria, pode contribuir para o entendimento de danos nas 
estruturas anatômicas do pé, joelho e quadril. Diversos 
programas são utilizados para análise cinemática do movimento 
humano. No entanto, o programa Kinovea apresenta um 
método simples, rápido e de fácil execução no que diz respeito 
ao processamento dos dados.  
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Validar o programa Kinovea para determinação do ângulo de 
pronação máxima da articulação subtalar do pé durante a 
corrida.  

Amostra: 08 corredores recreacionais (33,38 ± 9,20 anos / 
169,13 ± 5,41 cm / 65,25 ± 8,83 kg). 

O programa de análise cinemática Kinovea é válido na 
determinação do ângulo de pronação máxima da articulação 
subtalar do pé em corredores. 

TCLE / Familiarização / Aquecimento (5’) 

10’ corrida em velocidade confortável 

10’’ filmagem (240 Hz) 

Análise de 5 passos da perna direita 

Ângulo de pronação (40% tempo contato)  

Dvideow = “Padrão Ouro” Kinovea 

40% tempo de contato 

• Teste de Shapiro-Wilk (SPSS versão 20.0) 
Verificar a normalidade dos dados 

• Teste de Bland-Altman (Analyse-it versão 2.30) 
Verificar a concordância entre Dvideow e Kinovea 
Verificar a correlação entre os softwares 

• α = 0,05 
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Passos para obtenção do ângulo de pronação 

Figura 1: Concordância entre softwares Dvideow e Kinovea para 
determinação do ângulo de pronação da articulação subtalar do pé (viés = 
0,43 / p = 0,692).  

Figura 2: Correlação entre softwares Dvideow e Kinovea para determinação 
do ângulo de pronação da articulação subtalar do pé (r = 0,8 / p = 0,018). 

Outros estudos também demonstraram que o software Kinovea 
é adequado para avaliações angulares quando comparados com 
outras ferramentas de análises consideradas padrão-ouro, tais 
como ferramentas computacionais e processamentos 
matemáticos (Guzmán-Valdívia et al., 2013). Além disso, este 
programa foi utilizado em outros estudos que avaliaram 
variáveis angulares (Uribe et al., 2012) e análises biomecânicas 
de movimentos repetitivos (Cândido et al., 2012).  
Contudo, não foram encontrados estudos em que o software 
kinovea foi utilizado para fins de determinação do ângulo de 
pronação da articulação subtalar do pé. Observou-se pelo 
presente estudo que o Kinovea apresentou boa concordância 
com o software Dvideow e se mostrou mais vantajoso pela 
praticidade e rapidez no processamento dos dados.  

Viés 

95% Limites de 
 concordância 


