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RESUMO  

Introdução: este trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de maior 

esclarecimento sobre a eficácia da palmilha em parâmetros cinético, na dor e 

capacidade funcional dos indivíduos com artrite reumatoide. Objetivos: analisar o 

impacto cinético e funcional do uso de palmilhas em indivíduos com pés 

reumatoides; Definir o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico das pessoas 

com artrite reumatoide de um centro de referência em Salvador, Bahia; Realizar uma 

revisão sistemática com metanálise sobre os efeitos das palmilhas em pacientes 

com artrite reumatoide; Testar a confiabilidade e validade da escala AOFAS 

(American Orthopaedic Foot and Ankle Society - ankle-hindfoot scale) para uso nos 

pacientes com artrite reumatoide. Métodos: inicialmente foi realizado um estudo 

descritivo da população alvo desta tese para se conhecer o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico e selecionar os indivíduos que preencheriam os critérios de 

inclusão dos estudos de validação e do ensaio clínico. Em seguida foi feita uma 

revisão sistemática com metanálise que seguiu as recomendações do PRISMA e da 

Cochrane Collaboration sendo aplicada a escala PEDro para avaliar a qualidade dos 

ensaios clínicos e o software Review Manager v5.0 para combinação dos resultados. 

Posteriormente foi empregado, o Coeficiente de Correlação Intra-classe para (CCI) 

para testar a confiabilidade da escala AOFAS e o método Rasch para validá-la nas 

pessoas com artrite reumatoide. Por fim, foi conduzido um ensaio clínico 

randomizado (ECR) seguindo as recomendações do CONSORT. Conclusões: a 

amostra deste estudo se caracterizou por ser na maioria do sexo feminino, 

afrodescendentes, com baixo nível de escolaridade e socioeconômico. Apresentava 

dor crônica, nível de atividade da doença de moderado a alto e em uso praticamente 

exclusivo de medicamentos obtidos através do SUS. Segundo a metanálise, a 

palmilha tem efeito discreto e significativo na dor, mas não tem efeito sobre a 

capacidade funcional. A AOFAS se mostrou confiável e válida para avaliar a 

capacidade funcional nas pessoas com AR. O ensaio clínico revelou que as 

palmilhas produzem pequeno efeito na melhora da dor nos pés, ainda que o grupo 

tratado não tenha sido melhor estatisticamente do que o grupo controle. Sendo 

assim, a indicação de palmilhas pode ser considerada quando o objetivo for a 

redução da dor no pé reumatoide.  

Palavras-chaves: Artrite reumatoide. Palmilhas. Dor. Capacidade Funcional. 



ABSTRACT 

Background: This study was developed from the need for greater clarity on the 

effectiveness of foot orthosis in kinetic parameters, pain e disability of individuals with 

rheumatoid arthritis. In this sense the body of this thesis is structured in articles. 

Objectives: To analyze the kinetic and functional impact of the use of foot orthosis in 

subjects with rheumatoid feet; Set the sociodemographic, clinical and therapeutic 

characteristics of people with rheumatoid arthritis a reference center in Salvador, 

Bahia; Conduct a systematic review with meta-analysis on the effects of foot orthosis 

in patients with rheumatoid arthritis; To test the reliability and validity of the AOFAS 

scale (American Orthopaedic Foot and Ankle Society - ankle-hindfoot scale) for use 

in patients with rheumatoid arthritis. Methods: A descriptive study initially targets the 

population of this thesis was conducted to know the sociodemographic, clinical and 

therapeutic profile and select individuals who meet the criteria for inclusion on the 

validation and the clinical trial studies. Then, a systematic review with meta-analysis 

followed the recommendations of the Cochrane Collaboration and PRISMA was 

made, with PEDro scale being applied to assess the quality of clinical trials and the 

Review Manager software v5.0 for combined results. Later we used the Intra-class 

Correlation Coefficient for (ICC) to test the reliability of the AOFAS scale and the 

Rasch method to validate it in people with rheumatoid arthritis. Finally we conducted 

a randomized clinical trial (RCT) following the recommendations of the CONSORT. 

Conclusions: The study sample was characterised by being mostly female, African 

descent, with a low educational level and socioeconomic status. Had chronic pain, 

level of activity of moderate to high disease and almost exclusive use of medications 

obtained through the SUS. According to the meta-analysis, the foot orthosis improves 

pain but has no effect on functional capacity. The AOFAS proved reliable and valid in 

this population to be applied in order to measure their functional capacity. The clinical 

trial revealed that the foot orthosis produced little effect in reducing pain in the feet, 

although the treated group was not statistically better than the control group. 

Therefore, the indication of foot orthosis can be considered when the aim is the 

reduction of pain in rheumatoid foot. 

Keywords: Rheumatoid arthritis. Foot orthosis. Pain. Disability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônico-degenerativa, autoimune, de causa 

desconhecida e de caráter inflamatório, com prevalência de 0,5 a 1,0 % da 

população mundial, principalmente presente no gênero feminino numa proporção de 

3:11. O processo inflamatório afeta principalmente as articulações do esqueleto 

apendicular, especialmente as mãos e os pés. A intensidade das disfunções nestas 

articulações está diretamente ligada ao grau de incapacidade na atividade e 

participação do indivíduo na sociedade2.   

A inflamação recorrente promove disfunções dos tecidos do aparelho locomotor 

como fraqueza muscular, enrijecimento articular, perda de amplitude de movimento 

e dor que geram incapacidades, limitam as atividades de vida diária e impõem um 

alto custo econômico e social3. 

Em cerca de 25% dos indivíduos com AR, os primeiro sinais clínicos no pé, surgem 

dentro dos três primeiros anos e são acompanhados de alterações nas articulações 

metatarsofalangeanas que sofrem com desalinhamento, sub-luxação e rigidez. 

Simultaneamente ao surgimento destas lesões, ocorrem aumento da pressão na 

superfície plantar do ante-pé4. Em cerca de 10% dos casos, surgem alterações no 

médio-pé como desabamento do arco longitudinal e pés valgos5. Diante deste 

quadro, a inflamação, o desgaste tecidual e os pontos de hiperpressão disparam 

processos álgicos que interferem na capacidade de distribuição de carga nos pés, 

compromete a fase de apoio e consequentemente prejudica o deslocamento através 

da deambulação, interferindo nas atividades de vida diárias e na qualidade de 

vida6,7. 

Devido à presença das alterações estruturais no pé, o quadro álgico e o 

comprometimento funcional, a abordagem terapêutica para a artrite reumatóide, 

desde os estágios iniciais, envolve o controle farmacológico dos processos 

inflamatórios e, no caso mais específico do pé reumatóide, é comum o uso 

conjugado de órteses podais (palmilhas) para minimizar os agravos teciduais 
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ocasionados pelo aumento da pressão na superfície plantar, o surgimento do pé 

doloroso e a disfunção nas atividades com carga nos pés8. 

Entretanto, a indicação e a confecção da palmilha para os pés reumatoides não 

possui consenso na literatura. Existem ensaios clínicos que encontram efeitos na 

melhora na dor e função9,10, enquanto outros em ensaios, estes efeitos não são 

significativos11. Evidências sugeridas em uma metanálise prévia podem ser 

questionadas pela inclusão de diferentes métodos de intervenção11. É possível 

também que as diferentes propriedades biomecânicas dos calçados ortopédicos 

possam superestimar os resultados das palmilhas quando usadas isoladamente, 

podendo produzir um efeito confundidor.   

As incertezas sobre a eficácia das palmilhas em indivíduos com AR, o fato de sua 

prescrição na prática clínica ser feita de forma empírica, a limitação do uso diário 

pela dificuldade de adaptação aos diversos tipos de calçados e a falta de 

padronização sugerem a necessidade de novos estudos que busquem contribuir 

com um referencial teórico a fim de minimizar as incertezas, complementar esta 

lacuna do conhecimento e apoiar a tomada de decisão na prática clínica dos 

profissionais de saúde. 
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO PRIMÁRIO: 

Avaliar o impacto cinético e funcional de palmilhas nos indivíduos com pés 

reumatoides. 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

 Definir o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico dos pacientes com 

artrite reumatoide de um centro de referência para assistência e pesquisa em 

Salvador; 

 Realizar uma revisão sistemática com metanálise sobre a eficácia de uso das 

palmilhas em pacientes  com artrite reumatoide; 

 Testar a confiabilidade e validade da escala AOFAS (American Orthopaedic 

Foot and Ankle Society - ankle-hindfoot scale) para uso nos pacientes com pé 

reumatoide usando a análise Rasch. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1  Características epidemiológicas da AR 

A AR é uma doença autoimune de causa desconhecida, de caráter inflamatório e 

crônico que compromete principalmente articulações das mãos e dos pés, em 

ambos os hemídios com destruição articular proveniente da erosão óssea, 

cartilaginosa e cápsulo-ligamentar13. 

Estudos epidemiológicos revelam que a prevalência da AR varia de 0.5 a 1,0% da 

população mundial com maior frequência no gênero feminino e maior incidência 

entre a idade de 35 a 65 anos14. No Brasil a prevalência varia de 0,2 a 1%15. Em 

uma revisão sistemática16 foi evidenciado que há uma queda da incidência AR ao 

longo do tempo, com a doença mais presente na população de maior idade.  

Existem um grande número de comorbidades ligadas à AR que influenciam a 

qualidade de vida, a efetividade do tratamento e o prognóstico da doença de base14. 

Em geral, os indivíduos com AR apresentam uma média de 1,6 comorbidades18. 

Dentre as inúmeras comorbidades presentes nos pacientes com AR, destaca-se a 

osteopenia ligada à redução da atividade física e ao uso de corticoesteróides16. A 

osteoporose favorece a fratura e contribui para mortalidade, hospitalização e 

aumento da incapacidade14. A doença cardiovascular é outra importante 

comorbidade, já que o risco de doença cardíaca isquêmica aumenta 

significativamente em pessoas com AR14. O risco de depressão é maior nos 

pacientes com AR, assim como a qualquer outra patologia crônica19. Desta forma, 

quanto o maior número de comorbidades, mais complexa é a tomada de decisão, 

maior é a necessidade de uso de tratamentos medicamentoso, cirúrgico e 

reabilitativo.  

A evolução da AR pode provocar manifestações extra-articulares como nódulos e 

achados pulmonares em cerca de 40% dos pacientes com AR17. Além disso, 

pacientes em estágios avançados da doença podem apresentar menor sobrevida14. 
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Na atualização do guia de cuidados para AR do ano de 2002, o subcomitê do 

American College of Rheumatology (ACR) baseado nos estudos de Cooper20, 

apresenta que a AR resultou em mais de 9 milhões de visitas médicas e mais de 

250.000 hospitalizações por ano21. Além dos gastos com profissionais, instituições 

de saúde e medicamentos diversos a exemplo das drogas biológicas, é reconhecido 

que a AR produz outros custos indiretos como redução da produtividade, 

absenteísmo e aposentadorias por invalidez22.   

3.2 Diagnóstico e acompanhamento da AR 

O aspecto crônico da AR e o impacto na capacidade funcional e na qualidade de 

vida requer que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Este é essencialmente 

clínico e normalmente são empregados os critérios do ACR: poliartrite por mais de 

seis semanas; artrite simétrica; envolvimento das mãos por pelo menos seis 

semanas; rigidez matinal; presença de alterações radiológicas como osteopenia, 

cistos e erosões ósseas. Ao menos 4 destes critérios indicam o diagnóstico de AR21. 

Os exames laboratoriais complementam o diagnóstico e os mais frequentes são a 

velocidade de hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa23,24. Atualmente, 

associado a estes exames são contados o número de articulações dolorosas e 

edemaciadas dentro de uma seleção de 28 articulações e mensurado a dor pela 

Escala Visual Análoga da Dor (EVA-D) para aferir o grau de atividade da doença  

(Disease Activity Score - DAS28). Uma calculadora online está disponível e valores 

abaixo de 2,6 indica remissão da doença, entre 2,7 e 3,2 baixa atividade, entre 3,3 e 

5,1 moderada atividade e acima de 5,1 alta atividade24,25. 

Os achados da avaliação laboratorial, o acompanhamento da dor e do edema 

articular e a avaliação da capacidade funcional têm sido usados tanto para o 

complemento do diagnóstico quanto para aferir a atividade da doença e a eficácia 

terapêutica13. Segundo os critérios do ACR21, o percentual de melhora deve ser 

obtido a partir da análise de pelo menos 5 dos 7 critérios a seguir: número de 

articulações dolorosas, número de articulações edemaciadas, velocidade de 

hemossedimentação e proteína C-reativa, avaliação global da doença pelo paciente, 
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avaliação global da doença pelo clínico e avaliação funcional pelo Stanford Heath 

Assessment Questionnaire (HAQ). Neste caso, a melhora de 20% em pelo menos 5 

destes 7 critérios indica uma melhora ACR2026. 

Tendo como base o DAS-28, o valor obtido na calculadora é então transferido para 

uma tabela que descreve o grau de resposta à terapêutica. Uma queda abaixo de 

0,6 indica que não houve resposta ao tratamento, de 0,6 a 1,2 ocorreu uma resposta 

moderada e acima de 1,2 indica uma boa resposta clínica25,27. 

Ao levar em consideração que a capacidade funcional é uma variável importante a 

ser aferida na avaliação do paciente com AR é necessário reconhecer que este 

desfecho está cada vez mais presente nos estudos clínicos28. A maioria destes 

estudos tem usado o Stanford Heath Assessment Questionnaire (HAQ)29, um 

questionário já traduzido e validado para o português30 que avalia 8 domínios 

relativos às tarefas da vida diária que ao final se obtém um escore de 0 a 3. As 

interpretações dos resultados devem levar em consideração que este instrumento é 

influenciado por fatores sociais como nível educacional e apresenta um considerável 

“efeito–teto”, ou seja, uma vez que tenha atingido um escore máximo não é possível 

detectar mudança clínica do paciente29,31,32. 

Ao reconhecer que as disfunções nos pés ocorrem entre 85-100% dos pacientes 

com AR3,4,8, é importante que sejam inclusos instrumentos focados na análise da 

capacidade funcional do complexo pé/tornozelo. Neste contexto, existem alguns 

instrumentos traduzidos e validados para esta função, entre eles destacam-se o Foot 

Function Index (FFI)33,34  (ANEXO A) e o American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society (AOFAS) ankle-hindfoot scale (AOFAS) (ANEXO B). O AOFAS é uma escala 

que varia de zero a 100 pontos sendo zero o pior escore e 100 o melhor escore 

funcional. A escala é dividida em subdomínios: dor (40 pontos); função (50 pontos) e 

alinhamento (10 pontos) 35. 

Em uma revisão sistemática de instrumentos clínicos de avaliação funcional do 

tornozelo foi identificado que o AOFAS foi o instrumento que apresentou a análise 



 17 

mais completa das suas propriedades e, portanto, foi considerado o instrumento 

mais adequado para aferir a função do complexo pé/tornozelo no Brasil36. 

Vale destacar que outros instrumentos podem ser usados para complementar a 

avaliação da estrutura do pé/tornozelo e incrementar as informações desta região. 

Para tal, um dos instrumentos mais utilizados é a baropodometria computadorizada 

que é composta por uma plataforma de força ou palmilhas sensorizadas que captam 

as pressões plantares na estática e na dinâmica e transfere para um software para 

tratamento dos dados e visualização pelo usuário. Desta forma, é possível verificar e 

mensurar o posicionamento dos centros de gravidade, os pontos de pressão e o 

padrão de carga nos pés, como mostra a figura 1: os centros de gravidade 

encontram-se projetados para frente, fato que eleva a carga nas cabeças 

metatarsianas a valores acima do normal (65% quando o normal é cerca de 40%). 

Neste exemplo, o aumento em 20% de carga nas cabeças metatarsianas produz 

picos de pressão de 2,77 kg/cm2 na cabeça de 4o metatarso do pé esquerdo e de 

2,78 kg/cm2  na cabeça de 3o metatarso do pé direito. Este quadro, predispõe a dor 

e calosidades na região do ante-pé que nos pacientes com AR são disfunções que 

limitam a capacidade funcional em atividades como a marcha. Estas informações 

podem auxiliar o profissional na prescrição das palmilhas e no acompanhamento da 

evolução clínica do paciente com AR37.  

Figura 1. Tela de visualização da baropodometria computadorizada 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor 
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3.3 Tratamento 

A escolha do tratamento a ser empregado sofre interferência do nível de atividade 

da doença, grau de gravidade das lesões articulares, bem como o comprometimento 

funcional38. O foco do tratamento envolve a prevenção e controle da lesão articular e 

da dor, melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida. O melhor resultado 

(controle da doença e remissão da doença) é dependente do diagnóstico precoce e 

do tratamento na fase inicial dos sintomas39. 

Segundo a versão mais atual do Consenso da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia40, para o tratamento da artrite reumatoide, a abordagem terapêutica 

da AR envolve medidas educativas para o paciente e sua família, medicamentos, 

fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e eventualmente cirurgias.  

Após a confirmação do diagnóstico de AR, o tratamento medicamentoso geralmente 

é a abordagem mais empregada. Existem os anti-inflamatórios não hormonais que 

são indicados nas fases iniciais da doença para reduzir o processo inflamatório 

(AINH) e a dor. A dosagem e o tempo de uso varia de acordo com a remissão ou 

agudização dos sinais e sintomas e especial atenção deve ser dada aos casos de 

hipersensibilidade ao AINH, hipertensão arterial sistêmica, doença gastrointestinal, 

insuficiência arterial e hepatopatia41. 

Os corticoides mais utilizados são a prednisona ou a prednisolona que devem ser 

empregados associados às drogas modificadoras do curso da doença (DMCD). Em 

consequência aos efeitos colaterais, os corticoides devem ser usados pelo menor 

tempo possível, além de orientar a suplementação de cálcio e vitamina D. 

Eventualmente se poucas articulações apresentam uma AR ativa é possível fazer a 

infiltração de corticoide nas articulações afetadas, tendo o cuidado de não 

ultrapassar o número de três a quatro infiltrações/ano42. 

As drogas modificadoras do curso da doença (DMCD) representam o avanço na 

terapia medicamentosa dos pacientes com AR. Estas drogas são classificadas em 

sintéticas e biológicas. Dentre os exemplos de DMCD sintética existem o 
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Metotrexato (MTX), a Sulfassalazia (SSZ), a Leflunomida (LEF), os antimaláricos 

(difosfato de cloroquina e sulfato de hidroxicloroquina) e os Sais de ouro38. 

O Metotrexato (MTX) é considerado o fármaco padrão no tratamento43 devido a 

comprovada capacidade de reduzir a atividade da AR e melhorar o estado 

funcional44. A redução da inflamação pode ser explicada pela modulação do 

metabolismo da adenosina e no efeito nas vias de necrose tumoral38.  

As DMCDs biológicas são consideradas mais avançadas que as sintéticas e apesar 

de serem eficazes45 no controle da AR sua segurança a longo prazo ainda não está 

confirmada. São exemplos de DMCD biológicas liberadas no Brasil: anti-TNFs ( 

adalimumabe, certolizumabe, etanercepte, infliximabe e golimumabe), depletor de 

linfócito B (rituximabe), bloqueador da coestimulação do linfócito T (abatacepte), 

bloqueador do receptor de interleucina-6 (tocilizumabe)38. 

O uso das DMCD biológicas está voltado para pacientes que persistem com a 

doença ativa, mesmo tendo sido utilizados esquemas com DMCD sintéticas. Vale 

ressaltar que os agentes biológicos devem ser empregados associados às DMCD 

sintéticas e geralmente a escolha é o MTX38.  

O tratamento dos pacientes com AR apresenta um alto custo proveniente dos gastos 

com medicamentos, principalmente as DMCD biológicas, despesas com 

profissionais de saúde e hospitalares. Assim como pela redução da capacidade 

laboral e aposentadoria por invalidez46. 

3.4 O pé reumatoide 

A sucessão das crises inflamatórias aumenta a degradação das estruturas 

osteoarticulares que inevitavelmente favorece ao surgimento de deformações 

articulares.  Com o avanço da doença, é notado que os pés dos indivíduos com AR 

são mais comprometidos que as mãos e as alterações podais estão presentes em 

90% dos casos5.  
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A disfunção nos pés surge a partir do momento em que ocorre intenso agravo 

tecidual com deterioração dos estabilizadores estáticos como cápsulas, ligamentos e 

fáscia plantar que suportam o arcabouço estrutural responsável pelo formato em 

arco do pé (Figura 2). 

Figura 2. Pé com artrite reumatoide 

 
Fonte: http://www.pelight.com.br/Doencas/Artrite. 

Durante a fase de apoio da marcha humana, o corpo deve progredir sobre o pé fixo 

num movimento semelhante ao pêndulo invertido. Para perfeita execução deste 

movimento, é necessário que as articulações podais estejam íntegras e aptas a 

suportar o peso corporal, principalmente na fase de propulsão onde a carga se 

concentra nas cabeças metatarsianas e no hálux. Isto porque, durante o apoio, o 

Centro Operacional de Pressão (COP) progride pelas cabeças metatarsianas 

centrais e sai pelo hálux47. 

A excessiva carga que acontece no ante-pé durante a propulsão gera pontos de 

intensa pressão e cisalhamento sob a superfície plantar. Entretanto, nos indivíduos 

com AR estas pressões são mais críticas, pois estes indivíduos tendem a apresentar 

aumento temporal da fase de apoio48. Os picos pressóricos associados ao 

prolongamento da fase de apoio, fazem com que cerca de 90% dos pacientes com 

AR sofra com dor nos pés em alguma fase da doença6. 

A presença de complicações estruturais e funcionais provenientes da dor nos pés de 

indivíduos com AR, tanto nas fases iniciais quanto no estágio crônico, tem revelado 

repercussões negativas nas atividades diárias que envolvem tarefas que solicitem 

apoio dos pés, dentre elas a deambulação6,7. 
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É reconhecido que doenças de base como a AR provocam alterações importantes 

na estrutura dos tecidos moles. Dentre estas alterações destacam-se as mudanças 

na rigidez destes biomateriais, neste caso, a AR aumenta a rigidez dos tecidos 

moles, principalmente aqueles que compõem a fáscia plantar.13 O aumento da 

rigidez dos tecidos moles da superfície plantar está ligado à mudança da distribuição 

de pressão plantar, assim como produz ponto de pressão elevada na região central 

do calcanhar e nas cabeças metatarsianas mediais, especialmente sobre a segunda 

e terceira52,53. 

Nos pés reumatoides, o aumento da pressão na superfície plantar das cabeças 

metatarsianas dispara processos de desgaste tecidual limitante que vai desde o 

quadro álgico até o surgimentos de deformidades como hálux valgo, joanetes, 

subluxações metatarsofalangeanas, dedos em martelo e calosidades que estão 

presentes em cerca de 75% dos indivíduos com AR nos primeiros anos de 

diagnóstico54. 

Outro aspecto importante é que as formações calosas também provocam aumento 

da dureza do tecido e, portanto, tendem a produzir picos de pressão52,53. Sendo 

assim, é essencial que estas áreas tenham alívio de pressão, tanto pela abordagem 

direta ao calo quanto no uso de interfaces que aumentem a área de contato, e 

tenham maior capacidade elástica para redução das pressões nas superfícies 

plantares.   

3.5 Palmilhas  

Diante das alterações estruturais nos pés reumatoides e do impacto na função do pé 

durante a atividade diária como a marcha, a indicação de palmilhas é uma prática 

comum no tratamento conservador da AR8,43. 

As palmilhas são órteses situadas entre a superfície plantar e a entressola dos 

calçados. Nos pacientes com AR, as palmilhas objetivam reduzir a dor, prevenir e 

controlar as forças de cisalhamento que formam os calos, acomodar as 

deformidades e melhorar a função do pés3.  
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De uma maneira geral, as palmilhas podem ser classificadas em dois tipos: pré-

fabricadas ou moldadas. As palmilhas pré-fabricadas podem ser planas ou com 

elementos que simulam a anatomia dos pés. As palmilhas moldadas são feitas a 

partir da cópia do pé e portanto assumem características individuais, ao serem 

fabricadas de acordo com a estrutura de cada pé moldado55. 

Existem diversas formas de se obter os moldes para fabricação das palmilhas. O 

método mais frequente é a cópia do pé em gesso. Neste caso, ataduras gessadas 

envolvem e modelam o pé, após a secagem são retiradas para se obter o molde 

negativo. Em seguida, o molde negativo é preenchido de gesso para em seguida se 

obter a cópia do pé (molde positivo).  

Outro método é a cópia do pé em espuma de poliuretano. Após a inserção dos pés 

nesta espuma, se obtém o molde negativo do pé (Figura 3). A partir deste momento, 

seguem os passos da modelagem com atadura gessada. Vale ressaltar que este foi 

o método empregado para obter o molde dos pés dos participantes do objetivo 

primário desta pesquisa. 

Figura 3. Espuma copiadora do molde dos pés 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor 
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O avanço das tecnologias tem permitido o emprego de outras ferramentas para 

obtenção do molde dos pés. Existem scanners em três dimensões que capturam o 

formato dos pés e projeta-os no computador para que uma fresa robotizada modele 

a cópia do pé num bloco de gesso56.    

Independente da tecnologia, a modelagem deve ser sempre realizada com o pé na 

posição neutra e preferencialmente com a extremidade distal do membro inferior em 

cadeia cinética fechada. Neste caso, a subtalar, considerada a principal articulação 

do pé e tornozelo, é posicionada em neutro: o responsável pela confecção do molde 

coloca o indicador e o polegar na face medial e lateral do tálus. Ao realizar os 

movimentos de eversão e inversão, o neutro da subtalar será a posição na qual o 

tálus é percebido tanto no indicador quanto no polegar da mesma mão do 

profissional47. 

Os materiais empregados na fabricação das palmilhas são derivados da borracha 

como elastômeros ou outros polímeros porosos. Estes materiais têm que possuir 

satisfatórias propriedades viscoelásticas para que apresentem deformação suficiente 

a fim de reduzir o cisalhamento entre as superfícies de contato e aumentar a 

capacidade de absorção de impacto57,58. Os materiais mais utilizados são o Etil Vinil 

Acetato (E.V.A.), plastazote e silicone47. 

Quanto mais poroso for o material da cobertura da palmilha, maior será a quantidade 

de células abertas, e assim melhor será a absorção do impacto57. Por outro lado, 

maior será o efeito de “memorização” e menor será a durabilidade da palmilha. 

As palmilhas moldadas feitas com material viscoelástico são mais efetivas na 

redução do estresse ósseo e do pico de pressão plantar na região do médio e ante-

pé57,58. Assim como, o maior contato do arco longitudinal medial reduz a tensão na 

facia plantar durante a fase de apoio da marcha. As palmilhas moldadas permitem 

também fazer um apoio no arco transverso do pé, onde se encontram os 

metatarsos. Existem dois tipos de apoios metatarsianos: em barra e em abóboda. O 

apoio metatarsiano em formato de abóboda é mais eficaz na redução da pressão 
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plantar situada nas cabeças metatarsianas, o que pode melhorar o quadro de 

metatarsalgia nos pacientes com AR58. 

As palmilhas podem ainda ser do tipo inteira que se estende do calcanhar ao 

pododactilos e ¾ que é menor e seu comprimento vai até as cabeças metatarsianas. 

Por apresentar menor comprimento, as palmilhas ¾ se ajustam mais facilmente aos 

calçados femininos (Figura 4). Por este motivo, para o objetivo primário deste 

trabalho, foi escolhida a palmilha ¾ já que a incidência da AR é maior no sexo 

feminino. 

Figura 4. Palmilhas ¾ usadas no ensaio clínico. 

 
Fonte: pesquisa do próprio autor. 

 

As palmilhas apresentam resultados inconsistentes para desfechos como dor e 

capacidade funcional. Estes resultados inconclusivos decorrem do emprego de 

intervenções diferentes, como estudos que comparam palmilhas moldadas com 

palmilhas planas, uso combinado de palmilhas e calçados terapêuticos, bem como 

emprego de diferentes durações do tratamento12,48. 

Estas inconsistências se refletem na prática clínica e a lacuna deste conhecimento 

facilita a prescrição e confecção aleatórias das palmilhas, bem como suscita dúvidas 

quanto à sua eficácia. 
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4. METODOLOGIA 

A construção e ordenamento desta tese partiu da intenção de apresentar um artigo 

para cada objetivo apresentando. Neste esforço, os objetivos foram elencados de tal 

maneira que o leitor possa construir um conhecimento crescente sobre o efeito das 

palmilhas nos pacientes com AR, a começar pelos objetivos secundários e culminar 

com o objetivo primário da tese.  

Neste sentido, o primeiro passo realizado foi conhecer quem seria a população que 

poderia participar do estudo de intervenção projetado como objetivo primário. Sendo 

assim, os pesquisadores inicialmente desenvolveram um estudo descritivo que 

caracterizou a amostra de pacientes com AR do Serviço de Reumatologia do 

Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana (ADAB). O levantamento de dados 

secundários foi realizado em um banco de dados do próprio serviço de reumatologia 

que permitiu a definição do perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico dos 

pacientes com AR que posteriormente poderiam ser convocados participar das 

demais etapas (objetivos) do estudo. Foram definidas como variáveis 

sociodemográficas: sexo, idade, classe social, nível educacional e raça. Para o 

aspecto clínico: presença de dor, intensidade de dor, tipo de dor e nível de atividade 

da doença. E o aspecto terapêutico foi avaliado pelo tipo de tratamento usado (vide 

artigo 5.1). 

Ao reconhecer que a revisão sistemática com metanálise é um dos principais 

desenhos de estudo descritivos com potencial para analisar o efeito de uma 

intervenção, os pesquisadores definiram este método como objetivo secundário  a 

fim de construir conhecimentos que embasassem o entendimento dos resultados e a 

discussão dos artigos subsequentes.  

Desta forma foi realizada uma revisão sistemática com metanálise, na qual um 

investigador conduziu a procura por ensaios que envolvessem termos como 

palmilhas, AR, dor e incapacidade e dois revisores independentes selecionaram os 

artigos que preenchiam os critérios de inclusão conforme padrão da Cochrane 

Collaboration49. Em seguida, foi usada a escala PEDro para avaliar a qualidade dos 



 26 

ensaios clínicos randomizados e aqueles que não obtiveram um mínimo de 4 pontos 

foram excluídos. A metanálise foi feita pelo software Review Manager Version 5.051. 

(vide artigo apresentado no item 5.2). 

O desfecho primário definido durante a construção do projeto de pesquisa foi 

capacidade funcional ligada ao pé e tornozelo. Para avaliar este parâmetro, os 

estudos prévios em pessoas com AR normalmente utilizaram a FFI (Foot Function 

Index). Entretanto, em uma revisão sistemática dos instrumentos clínicos de 

avaliação da função do pé e tornozelo foi verificado que o AOFAS é o instrumento já 

traduzido e validado mais adequado para avaliar a função deste complexo 

articular36. Diante desta constatação e reconhecendo a necessidade da 

apresentação de novos instrumentos de avaliação para a comunidade científica com 

potencial para ser usado na prática clínica, os autores deste trabalho resolveram 

testar a confiabilidade do AOFAS e validá-lo para as pessoas com AR. 

Neste sentido, para resolver o último objetivo secundário da tese, o método 

escolhido para aferir a confiabilidade da escala AOFAS foi a análise teste-reteste 

nos 20 primeiros pacientes recrutados para o estudo e aplicado o coeficiente de 

correlação intra-classe (CCI). A validação da escala AOFAS para pessoas com AR 

foi feita pela análise Rasch. (detalhes no artigo 5.3). 

De posse do perfil sociodemográfico, clinico e terapêutico da população na qual 

seria retirada a amostra para o estudo de validação e de intervenção, bem como dos 

resultados da metanálise, os pesquisadores conduziram um ensaio clínico 

randomizado para testar a eficácia das palmilhas nos parâmetros cinéticos, na dor e 

capacidade funcional dos indivíduos com pés reumatoide. 

Para este sentido foi feito o cálculo amostral tendo como base o desvio padrão desta 

variável em estudos prévios59 que utilizaram o AOFAS. E assim, o cálculo amostral 

indicou que eram necessários 32 indivíduos para se detectar uma diferença de 20 

pontos na escala AOFAS com desvio padrão de 19 pontos, nível de significância de 

5% e poder de 80% para uma hipótese bicaudal, tendo como base a prevalência de 

artrite reumatóide em 0,5% da população de Salvador.  
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A coleta de dados foi realizada em dois momentos: pré e pós intervenção. Os dados 

da pesquisa foram agrupados em: demográficos, cinético (carga nos pés e oscilação 

dos centros de gravidade) e funcionais (escala AOFAS e HAQ (ANEXO C)). Os 

participantes foram randomizados em grupo teste (palmilha) e controle (sem 

palmilha). Ambos permaneceram com seu tratamento medicamentoso habitual e o 

grupo palmilha foi orientado a usar as palmilhas por no mínimo 04 horas/dia9,10,11 

durante dois meses. Enquanto ao grupo controle foi indicado não mudar seu estilo 

de vida, inclusive quanto ao uso de calçados. Maiores detalhes da metodologia do 

ensaio clínico pode ser vista no artigo 5.4. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO D). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em seres humanos do Centro Universitário Estácio da Bahia sob 

número 657.528 (ANEXO E) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres 

humanos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, número 746.121 

(ANEXO F). 
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5.1 Artigo 1 – Evaluation of sociodemographic, clinic and therapeutic profile in people 

with rheumatoid arthritis from a reference center in the city of Salvador 
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5.2 Artigo 2 - A systematic review and meta-analysis of effects of foot orthoses on 

pain and disability in rheumatoid arthritis patients. 
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5.3 Artigo 3 – Analysis of the psychometric properties of the American Orthopaedic 

Foot and Ankle Society Score (AOFAS) in Rheumatoid Arthritis patients: application 

of the Rasch model. 

 

 

 

 

 

                             Elsevier Editorial System(tm) for Brazilian Journal of Rheumatology 
                                  Manuscript Draft 
 
 
Manuscript Number:  
 
Title: Analysis of the psychometric properties of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society 
Score (AOFAS) in Rheumatoid Arthritis patients: application of the Rasch model.  
 
Article Type: Original 
 
Keywords: rheumatoid arthritis; disability; scale; evaluation; Rasch analysis. 
 
Corresponding Author: Prof. Cristiano Conceição,  
 
Corresponding Author's Institution: Universidade Federal da Bahia 
 
First Author: Cristiano Conceição 
 
Order of Authors: Cristiano Conceição; Mansueto Gomes Neto; Anolino Costa Neto; Selena Mendes; 
Abrahão Baptista; Kátia Sá 
 
Abstract: Objective: To tested the reliability and validity of AOFAS in a sample of Rheumatoid arthritis 
patients.  
Methods: The scale was applicable to patients with Rheumatoid arthritis patients, twice by the 
interviewer 1 and once by the interviewer 2. The AOFAS was subjected to test-retest reliability analysis 
(with 20 Rheumatoid arthritis subjects). The psychometric properties were investigated using Rasch 
analysis on 33 Rheumatoid arthritis patients.  
Results: Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) were (0.90<ICC<0.95; p<0.001), for intra-observer 
reliability and (0.75<ICC<0.91; p<0.001) for inter-observer reliability. Subjects separation rates were 
1.9 and 4.75 for the items, showing that patients fell into three ability levels, and the items were 
divided into six levels. The Rasch analysis showed that eight items was satisfactory. One erroneous 
item have been identified, showing percentages above the 5% allowed by the statistical model. Further 
Rasch modeling suggested revising the original item 8.   
Conclusions: The results suggest that the Brazilian versions of AOFAS exhibit adequate reliability, 
construct validity, response stability. These findings indicate that AOFAS Ankle-Hindfoot scale presents 
a significant potential for clinical applicability in individuals with RA. Other studies in populations with 
other characteristics are now underway. 
 
 
Suggested Reviewers: Reynaldo Rodrigues 
rcrodriguespt@yahoo.com.br 
 
Maria Stella Silva 
stella.peccini@gmail.com 
 
 
 
 



 39 

 



 40 

 

 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 



 43 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Rheumatoid Arthritis is a chronic disabling condition and may result in impairments in 

functions including musculoskeletal pain, joint stiffness, loss of range of motion, 

muscular weakness, and joint damage. The disability causes limitations of activities 

and restrictions in participation.1 

The number of clinical studies addressing functioning as a study endpoint in 

patients with Rheumatoid Arthritis has steadily increased during the past decade.2 It 

is also important to recognize that measures in Rheumatoid Arthritis have been 

developed to measure the disease consequences but little attention to functional 

aspects.3 Most trials involving Rheumatoid Arthritis have used the Heath Assessment 

Questionnaire (HAQ). This questionnaire is influenced by social factors such as 

education level and requires a major change in score to represent a significant 

functioning change in the patient.4,5 The HAQ has lower consistency compared with 

other measures such as C-Reactive Protein (CRP), Erythrocyte Sedimentation Rate 

(ESR), number of tender joints and patient/physician global assessment.6 

Furthermore, HAQ is a tool with considerable "celling-effect" and thus are unable to 

detect worsening after reaching a maximum score.7 

Once foot impairment occurs in 85-100% of Rheumatoid Arthritis patients and 

erosive synovitis is the primary reason for high levels of pain and/or disability.8,9 

Others standardized method more specifically to assess the disability caused by the 

dysfunction of the feet and gait in Rheumatoid Arthritis patients is necessary for 

practice clinical. In 1994, the American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) 

developed rating scales for the ankle-hindfoot, midfoot, hallux metatarsophalangeal-

interphalangeal, and lesser metatarsophalangeal-interphalangeal sites allowing them 

to be applied to different kinds of injuries and treatments.10 AOFAS clinical domains 

were designed to assess foot or ankle problems and are very widely used for this 
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Thus it proved possible to note that individuals with longer disease claimed his ankle 

unstable and those with shorter disease qualified as your ankles stable. 

The results of the present study show that the AOFAS exhibit a satisfactory 

ability to detect subtle disability deficits, thus making the distinction among persons 

with Rheumatoid Arthritis disability.  The presence of very easy or very difficult items 

constitutes an advantage for the instrument. Figure 1 items/map – shows the 

continuous of disability by questionnaire items. This is a representation of the 

relationship between examined individuals Rheumatoid Arthritis severity with 

disability levels discriminated by scales items. We can see some items at the top, 

with no alignment to any individual, which means that these items measure a very 

high disability degree and no individuals existed in this sample with a high level of 

disability, the lack of individuals with high level of disability must be due to the 

established criterion of patients walk independently. 

In this paper, we have been able to demonstrate good and excellent values of 

inter and intra-rater reliabilities and validity of the AOFAS. These findings provide 

strong support for the reliability and validity of the AOFAS measures, suggesting that 

they perform well in patients undergoing Rheumatoid Arthritis. The ICCs are shown 

as the preferred and most adequate indices for reliability analyses of interval ratio 

data, since they represent both correlations and levels of agreement.23,24 According 

to Portney and Watkins25, ICC values of ≥  0.75 are indicative of acceptable reliability 

and those below 0.75 are considered poor to moderate.  

As found in the present results, for both intra- and inter-rater reliabilities, the 

ICC values were considered to be acceptable. These results are consistent with 

those of the study by Rodrigues et al12 assessed the values of intra and inter-rater 
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Abstract 

 

The objective of the present study was to verify the effectiveness of custom molded foot 

orthoses (FO) on kinetic parameters, pain and disability in Rheumatoid Arthritis (RA) 

patients. Patients with RA were randomized in a FO group and no orthoses group. Kinetic 

parameters were performed with Footwork® system. Foot pain was evaluated by the pain 

subscale of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society - ankle-hindfoot scale 

(AOFAS). Disability was evaluated by the total score of the American Orthopaedic Foot and 

Ankle Society - ankle-hindfoot scale and Health Quality of life by the Heath Assessment 

Questionnaire  (HAQ). Analyses were performed from data collected at baseline and 2 

months later. 33 females with mean age of 53,0±10.97 years and mean disease duration of 

12.2±7.54 years were evaluated. No differences in kinetic parameters and smaller 

improvements but nonsignificant on pain and disability measures. FO with no other 

conservative treatment does not have a significant effect on pain and disability in RA 

patients. Additional larger trials are needed to investigate the effects of these devices 

combined with physical therapy in RA patients. 

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Foot Orthoses, Clinical Trial, Disability 

 

Introduction 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that has a prevalence 

ranging from 0.3–1.0% (1). Foot impairment occurs in 85-100% of RA patients (2). Erosive 

synovitis is primary reason for high levels of pain and/or disability (3). 

The first clinical signs on feet appear in the first three years (4). Stiffness and pain in 

the metatarsophalangeal joints, increase in plantar pressure on the forefoot, collapse of the 

longitudinal arch and rear foot/ankle dysfunction are the most common symptoms of RA on 

feet (5). 

Conservative treatment methods, including FO, are often used in RA patients to 

reduce pain, to prevent and control joint damage and to improve function (6). Despite 
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previous studies demonstrated some specific improvements on pain this device have yielded 

inconsistent results in important outcomes like disability (7).  

These inconclusive results can be attributed to not standardized intervention 

programs used in these latter studies. There is no consensus concerning types (custom-

molded or unshaped), materials and duration of wearing and combined use with therapeutic 

footwear, which may overestimate the results (3,7). 

The aim of the present study was assess the effects of FO on kinetic parameters, 

pain and disability in patients with RA. 

 

Material and Methods 

Study design and sample size calculation 

We conducted a randomized clinical trial study according the CONSORT criteria. 

Sample size calculation indicated that 32 subjects were needed to detect a difference of 20 

points in the AOFAS scale with a standard deviation of 19 points, a significance level of 5% 

and 80% power based on the prevalence of rheumatoid arthritis 0.5% of the population of 

Salvador. 

Patients 

Patients were enrolled from Arthritis Rheumatoid Service of the Bahia School of 

Medicine and Public Health from October 2013 to February 2014. 

Patients were eligible for inclusion if they were between 18 an 75 years of age, have 

a diagnoses of Arthritis Rheumatoid by a rheumatologist satisfying the American 

Rheumatism Association revised criteria for RA with active RA defined by DAS28 score 

(≥2,7) (8) and demonstrated the ability to walking with or without assistive devices. Patients 

were excluded if had neurologic dysfunction, cognitive deficits on the Mini Mental State 

Examination (9), skin lesions, surgery in the lower limb and pregnant.  

The study was approved by the Research Ethics Committee of the Estacio of Bahia 

University Center, n. 657.528 and BAHIANA, School of Medicine and Public Health, 746.121. 
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The eligible subjects received an explanation of the aims and methods of this study and all 

agree to sign an informed consent form.
 

Interventions 

This study was conducted by the intervention group received FO and control group no 

orthoses. Randomization was based on a sealed envelope randomization list and was 

conducted by one the research member after the first assessment to ensure a blind pretest. 

At the first visit, were designed a subtalar neutral joint cast of all patients regardless of group 

allocation.  

Posts of functional FO consisting in a medial longitudinal arch support, medial and 

lateral heel posts to improve heel stabilization and reduce excessive eversion/inversion, 

metatarsal pad to support the transverse arch and reduce forefoot pressure. To best fit for 

many types of women's footwear and avoid treatment discontinuation (10), FO was a 

custom-molded ¾  length insole fabricated with thermoformable polyurethane base with 4mm 

thickness plastazote coverage. All subjects were instructed to do not modify your treatment 

program and for the subjects of the FO group were instructed to use the insoles for at least 4 

hours a day and how to care for their insoles. 

 

Clinical assessments 

The variables were evaluated of the baseline and 02 months after starting the 

intervention. Basic sociodemographics and clinical data were recorded on baseline.  

Kinetic variables measurement: load distribution on the feet and left and right center 

of gravity oscillation were recorded in bipedal barefoot support using a Footwork
®
 system. 

This system uses a force plate with 4mm thickness and 2704 calibrated capacitive sensors 

with analog conversion rate of 16 bits and frequency of 150Hz that will generate data to be 

analyzed by Footwork® software, version 2.9.8.0. These data were available from the 

average of 03 samples of 20 seconds each.  

Pain and Disability measurement: the pain subscale of the American Orthopaedic 

Foot and Ankle Society - ankle-hindfoot scale (AOFAS) was used to assess foot pain. This 
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subscale consists on 4 items measuring the level of foot pain: none (40 points); mild, 

occasional (30 points); moderate, daily (20 points); severe, almost always present (zero). 

Disability was evaluated by the total score of AOFAS scale and by the Heath 

Assessment Questionnaire (HAQ). The AOFAS scale is an internationally validated and 

tested, validity and translated into Portuguese (11) and considered the most recommended 

scale for functional assessment of the foot-ankle complex in Brazil (12). This instrument 

consists of 9 items separated into 3 categories: pain (40 points); functional aspects (50 

points) and alignment (10 points). The total score is 100 points which reveals normal degree 

of functionality. The Stanford Heath Assessment Questionnaire (HAQ) is a validated and the 

most frequent questionnaire in clinical trials to assess disability in people with rheumatoid 

arthritis (13). This instrument is divided in 8 sections: dressing, arising, eating, walking, 

reach, grip and activities. For each section, the patient scoring the disability level from 0 

(without any difficulty) to 3 (unable to perform). The scoring gives is the worst in each 

section. The final score is the average of the 8 sections.  

 

Statistical analysis 

We used descriptive statistics for analysis of sociodemographic and clinical data. 

Data of continuous variables were analyzed with measures of central tendency and 

dispersion and expressed as mean and standard deviation. Categorical or dichotomous 

variables were analyzed with measures of frequency and expressed as percentages. We 

performed statistical tests (Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov) to evaluate normality and 

homogeneity of variance for all variables. Student t test was used to compare the mean 

differences of variables intra and inter-groups. The differences between average values were 

ex-pressed with a confidence interval of 95%. We used the chi-square test to compare 

proportions. All survey data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) Version 17.0 (In, Chicago, IL). 

 

Results 
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A total of 59 patients met the eligibility criteria and were randomized. 30 patients were 

assigned to FO group and 29 to no orthoses group. Figure 1 summarizes the patients and 

enrollment process. 33 patients (18 for FO group and 15 for no orthoses group) completed 

the study and were tested for the outcomes.  

Figure 1. Participants flow diagram. 

Table 1 shows the baseline demographic and clinical characteristics of patients in 

each group. At the baseline, no significant differences were found between the groups. All 33 

females with mean age of 53,0±10.97 years, mean disease duration of 12.2±7.54 years with 

active disease level (≥3,3) were evaluated. 18 patients (54,5%) had a previous diagnosis of 

hypertension. 3 (9%) patients, 2 of them in the FO Group, reported smoking and 5 (15%) 

revealed alcoholic beverage on weekends, 3 of them in the Control Group. Kinetic 

parameters on bipedal barefoot, pain and disability status were similar with no statistically 

significant differences between groups. 

Table 1: Baseline characteristics of two groups  

 

After 2 months of FO intervention with the numbers available, no significant difference 

could be found in pain and disability intra and inter-groups. However, there was a small but 

non-significant decrease in pain and foot and ankle disability (AOFAS score) in the FO group 

and increase in pain and foot and ankle disability (AOFAS score) in the control group.  

Kinetic parameters did not show any difference in this time, intra and inter-groups. Table 2 

displays the results on 2 months of evaluations and the comparison between baseline and 2 

months for both groups.  

Table 2: Effect of FO on Kinetic, Pain and Disability variables  
 

Discussion 

The results of this randomized controlled trial demonstrated that the response of the 

pain and disability to the FO was variable, but there was a trend towards reduced pain and 

improves of foot and ankle disability in FO group while the control group had a worsening, 

however, this did not reach statistical significance.  
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In RA patients, foot pain and deformities are a common condition and FO have been 

considered an adjunct to pharmaceutical treatments(14). This purpose has been made on 

previous studies that have yielded inconsistent results of these devices on pain and disability 

(13-16). 

Conrad et al (15), found no statistical significant improvement in pain and disability. 

While Woodburn et al (16), found improvement in these outcomes. Henessy et al (7), in a 

recent meta-analyses found weak evidence for FO reducing pain and inconclusive for 

disability. In our study, we found a slight improvement but not significant in pain and 

disability. It could be due to the fact that FO used isolated with no other conservative 

treatment would not produce impact for all systemic complications of RA disease.  

Patients with RA have more musculoskeletal disorders such as examples more prone 

to fatigue, greater loss of strength and consequently instabilities (17). The low social and 

educational level found in our sample may also explain the high levels of deficiency revealed 

by the HAQ (18). These clinical and social conditions promote great disability that cannot be 

influenced only by FO. Perhaps a combination of other conservative treatments such as 

physical therapy may have a more significant result.  

In agreement with Conrad et al (15), the maintenance of analgesics, anti-

inflammatory and anti-depressants used by subjects in the present study may interfere with 

no significance for pain between the groups. By ethical issues, it impossible to have a true 

no-treatment group (without drugs). This aspect could also explain the no significant 

reduction on HAQ score in both groups. 

An insole ¾ was chosen to improve the adaptation of these devices in different kind 

of women's shoes, since 100% of the sample was female and the main reason given by 

women to stop using FO is not setting to these women's shoes (10). Futhermore the 

reduction in the length of the FO and the failure to cover the entire surface of the forefoot 

which is considered one of the main regions affected rheumatic feet, also can explain the 

non significant results. 
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Some other limitations can be described in this study. The duration of the intervention 

was short-term (02 months) it is possible that improvements in pain and disability can be 

increased in studies with longer duration of intervention as was the example of Woodburn et 

al (16) and Cho et al (18).  

Conclusion 

 

Based on the numbers available and the results reported in this study, FO does not 

modify the kinetic variables but have smaller effect however nonsignificant on pain and 

disability and these should contribute to the definition of best clinical practice. Therefore 

further larger trials should clarify whether the combined use of this device with physical 

therapy and other conservative treatments can produce a significant improvement in pain 

and disability. 
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Figure 1. Participants flow diagram 
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6. DISCUSSÃO 

Os efeitos devastadores de uma inflamação prolongada e recorrente típicas das 

pessoas com diagnótico de AR, produzem complicações sistêmicas e incapacitantes 

que interferem na auto-estima na qualidade de vida. Esta realidade estimula os 

pesquisadores a buscar métodos e técnicas que possam interferir no curso da 

doença e amenizar o comprometimento funcional da pessoa com AR. 

As bases para definição da eficácia de uma abordagem terapêutica envolvem a 

realização de estudos com desenhos metodológicos específicos ao objetivo que se 

pretende. Diante desta verdade, os objetivos desta tese foram organizados de tal 

maneira que as respostas obtidas com o emprego dos métodos escolhidos 

pudessem ao fim, melhorar o grau de informação acerca da eficácia das palmilhas 

nos pacientes com pé reumatoide.  E assim, esta tese traz um conjunto de 

informações que pode auxiliar novos pesquisadores e profissionais de saúde na 

tomada de decisão. 

Já no início do levantamento bibliográfico que iria compor a tese, foi possível 

perceber que não havia consenso na literatura sobre os efeitos da palmilha nas 

variáveis cinéticas, na dor e incapacidade9,10,11,12. Haviam estudos clínicos com 

métodos, intervenções e desfechos diferentes57. Foram encontrados muitos estudos 

de baixa qualidade metodológica e poucos ensaios clínicos randomizados. Os 

poucos ECRs9,57 apresentavam grupos de comparação diferentes, por exemplo: 

comparação entre palmilhas e calçados terapêuticos e tipos diferentes de palmilhas. 

Uma única metanálise apresentava falhas metodológicas por incluir os ensaios com 

estes grupos diferentes12. Essa miscelânea e heterogeneidade motivou a busca por 

uma resposta mais assertiva.  

 

 



 72 

 Desta forma, o primeiro passo desta tese foi identificar o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico das pessoas com AR que potencialmente e de acordo aos 

critérios de inclusão, poderiam fazer parte do estudo de validação e do ensaio 

clínico.  

Os pacientes com AR do serviço de reumatologia do ADAB, onde foi retirada a 

amostra para este estudo, na sua maioria é nativa ou residente à longa data na 

Bahia e por este motivo, o perfil sociodemográfico se enquadra na realidade das 

condições socioeconômicas da população baiana. Sendo assim, a nossa amostra foi 

composta na sua maioria por mulheres da raça negra ou parda, com baixos níveis 

de escolaridade e de classe social. Estes dados estão de acordo com a maior 

prevalência da AR nas mulheres13 e com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), os quais revelam que 82,7% da população soteropolitana é 

composta de negros e pardos de classe social e educacional baixa61. 

O baixo nível socioeconômico e educacional da nossa mostra é um dado essencial 

para que as políticas de saúde pública possam ser orientadas à condição específica 

do público-alvo, por exemplo: uma adequação das medidas de educação em saúde. 

Segundo a última versão do Consenso Brasileiro40 para tratamento da AR, as 

medidas educativas voltadas tanto para o paciente quanto para o familiar fazem 

parte do programa terapêutico. É necessário que estes entes sejam esclarecidos 

sobre a doença, evolução, terapias e prognósticos. Aquele paciente que 

compreende bem as informações, se torna partícipe do tratamento e apresenta 

melhor evolução clínica62. 

Independente do nível socioeconômico e educacional, os efeitos fisiopatológicos da 

AR envolvem a lesão tecidual e a liberação de marcadores inflamatórios na região 

articular principalmente nas pequenas articulações das extremidades superior e 

inferior. A presença destes efeitos é a principal causa da dor e incapacidade 

funcional nos pacientes com AR63. As microlesões tissulares estão presentes na 

maioria das pessoas com AR e, em algumas, já nos primeiros anos de diagnóstico 

da doença. Este quadro, explica a alta frequência de dor na nossa amostra. Cerca 

de 91% se queixava de dor em uma ou mais de uma das articulações do corpo e 
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neste caso, ao mínimo na região dos pés. A presença da dor, o tempo de doença e 

os desgastes teciduais podem explicar, a maior frequência do nível de atividade da 

doença moderada e alta em nossa amostra, critério essencial para que estes 

indivíduos pudessem ser incluídos nos estudos de validação e no ensaio clínico.  

A abordagem terapêutica ao controle da dor deve ser orientada de acordo ao tipo de 

dor e aos danos provocados pela duração da doença. A dor pode ser classificada 

em aguda, subaguda e crônica, além de neuropática, nociceptiva ou ambas. O 

tempo de doença por volta dos 10 anos e a maior presença de dor nociceptiva e 

mista presente na nossa amostra está de acordo com as características da dor 

crônica na cidade de Salvador, bem como à destruição dos tecidos e deformidade 

articular consequente ao processo inflamatório recorrente que estimula 

quimiorreceptores, mecanorreceptores e vias dolorosas64. 

A cronicidade da AR exigiu avanço na terapia medicamentosa. Inicialmente eram os 

AINH e corticoides, em seguida surgiram as drogas modificadoras do curso da 

doença (DMCD) sintéticas e biológicas que conseguiram minimizar os efeitos 

deletérios da inflamação prolongada e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

com AR40. 

Na amostra estudada, o perfil terapêutico revela que o tratamento medicamentoso é 

amplamente utilizado, porém o uso de outras modalidades de tratamento 

conservador indicadas pelo consenso de 2012 da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia é praticamente inexistente40. A Fisioterapia, que poderia ter grande 

contribuição para alívio dos sintomas, é pouco utilizada e poderia compensar 

parcialmente a flutuação da conduta medicamentosa. É importante ressaltar que o 

baixo nível socioeconômico indica que a amostra é dependente do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para aquisição das DMCD. O alto custo destes medicamentos 

associados aos problemas de gestão púbica afetam diretamente sua distribuição 

com consequências diretas no controle da doença. 

Simultaneamente ao levantamento do perfil da amostra em estudo, foi realizada uma 

revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados que tratassem 
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do uso de palmilhas em pacientes com AR e investigassem os efeitos na dor e 

capacidade funcional. O resultado de nosso estudo indica que as palmilhas possuem 

efeito discreto, porém significativo para dor e não significativo para capacidade 

funcional.  

As palmilhas melhoram a dor pelo ajuste do movimento do pé/tornozelo, pela 

redução dos picos de pressão nas regiões de apoio, pela redução das forças de 

cisalhamento e dos calos, bem como pela acomodação das deformidades55. Por 

outro lado, as palmilhas podem não ter efeito na capacidade funcional uma vez que 

a melhora da dor se restringe ao pé, o que não é suficiente para se traduzir em 

melhora da capacidade funcional. Pacientes com AR apresentam mais fraqueza 

muscular global e tendência à fadiga quando comparados a pessoas saudáveis65. 

Este quadro intensifica as incapacidades e compromete negativamente o grau de 

atividade e participação na sociedade. Talvez o uso combinado com outras formas 

de tratamento conservador como a fisioterapia que apresenta uma abordagem mais 

sistêmica, pudesse indicar uma melhora significativa da capacidade functional66.  

O desfecho “capacidade funcional” tem sido cada vez mais empregado nos estudos 

clínicos e por este motivo, também, tem sido utilizado na prática clínica para 

avaliação do paciente com AR28,29. Esta mesma motivação explica a escolha da 

variável capacidade funcional como desfecho primário desta tese.   

Um vez escolhido o desfecho primário, a próxima etapa seria investigar quais 

instrumentos de avaliação deste domínio se encontravam disponíveis para ser 

aplicadas na população com AR. O resultado desta investigação revelou que o 

instrumento mais utilizado e validado para pessoas com AR era a FFI33,34. 

Entretanto, a FFI é uma escala que se baseia na computação de um escore 

baseado na somatória dos resultados dos itens obtidos pela aplicação da EVA-D33. 

Este fato vincula intensamente os resultados da FFI ao domínio dor. 

Foi neste momento que surgiu o objetivo de testar a confiabilidade e validade de 

uma outra escala voltada para avaliar a função do pé e tornozelo na população com 

AR. Após análise de diversos instrumentos de avaliação da capacidade funcional do 
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pé e tornozelo, principalmente uma revisão sistemática já publicada sobre o tema, foi 

escolhido a AOFAS.  

A dor é um aspecto importante da escala AOFAS pois representa 40% do escore 

total. Entretanto, a função fica responsável pela maior parte do escore (50%) e os 

10% restantes compreende a avaliação do alinhamento do pé e tornozelo. A 

supremacia do domínio função foi um outro motivo que justificou a escolha da 

AOFAS como instrumento de avaliação do desfecho primário da tese.  

Os resultados desta etapa do estudo revelaram que a AOFAS se mostrou um 

instrumento confiável e com propriedades psicométricas válidas para ser usada nas 

pessoas com AR. Este resultado permite apontar a AOFAS como mais um 

instrumento capaz de avaliar a função do paciente com AR, com aplicabilidade tanto 

na prática clínica quanto em pesquisas científicas, como o ensaio clínico 

randomizado, objetivo principal  desta tese.  

Vale ressaltar que a análise das propriedades psicométricas da escala AOFAS, 

revelou uma certa inconsistência do item 8, denominado “estabilidade do tornozelo e 

retro-pé”. Os resultados da análise Rasch, indicaram que este item se apresentou 

errático, ou seja, não possui propriedades psicométricas suficientes para mensurar a 

capacidade funcional. Desta forma,  os resultados desta pesquisa, indicam que os 

investigadores devem ter especial atenção a este item durante a aplicação da 

AOFAS tanto nas pesquisas quanto na prática clínica. O examinador deverá ter 

cuidado durante o questionamento do item 8 (estabilidade do tornozelo e retro-pé) 

para evitar dúvidas de interpretação e respostas inesperadas do paciente. Este fato, 

orienta a necessidade de novos estudos que analisem as propriedades 

psicométricas desta escala em diferentes populações, para que a persistência deste 

item errático indique a necessidade de sua reconfiguração na escala original. 

A validação da escala AOFAS para as pessoas com AR, garantiu as bases 

científicas para o uso desta escala como instrumento de mensuração do desfecho 

primário do ensaio clinico, última etapa desta tese. Após obter o número indicado 

pelo cálculo amostral e assim suplantar uma das fases mais difíceis de um ensaio 
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clínico, foi iniciado o processo de randomização e os pacientes foram 

acompanhados por dois meses de intervenção.   

Os resultados do ensaio clínico randomizado revelaram que o uso das palmilhas por 

02 meses não alterou significativamente os parâmetros cinéticos, porém, resultou 

em uma discreta melhora, mas não significativa nas variáveis dor e capacidade 

funcional, assim como, uma discreta piora, não significativa no grupo controle.  

Os resultados da metanálise e do ensaio clínico randomizado apresentados por esta 

tese apontam que as palmilhas demonstram potencial na melhora da dor nos pés e 

pouco impacto na capacidade funcional.  As possíveis causas que explicam estes 

resultados já foram discutidas com os resultados da metanálise, porém se faz 

necessário destacar algumas particularidades do ensaio clinico que difere dos 

estudos envolvidos na metanálise. 

A maioria dos estudos que propõe usar as palmilhas como método de 

intervenção8,9,10,39,43,48, usa as palmilhas inteiras que compreende uma interface 

viscoelástica que cobre toda a superfície plantar. Entretanto, este tipo de palmilha, 

oferece dificuldade de adaptação a certos tipos de calçados, especialmente os 

calçados femininos. Evidências revelam que a dificuldade de adaptação aos 

calçados é o principal motivo da baixa adesão à palmilha67, principalmente quando 

se leva em consideração o apelo estético voltado ao público feminino. Visto que a 

maior frequência de AR é no gênero feminino, a preocupação com a possível baixa 

adesão e a consequente perda de participantes justificou a escolha de uma palmilha 

¾. Este tipo de palmilha se estende até as cabeças metatarsianas e por este motivo 

não promove conflito de espaço com os dedos na caixa dos dedos dos calçados 

(box), podendo assim, se ajustar a diversos tipos de calçados, inclusive os mais 

estreitos como os femininos. 

Durante a coleta do período pós intervenção os participantes que receberam as 

palmilhas e completaram o estudo não se queixaram de dificuldade de adaptação ao 

calçados, o que manteve uma adesão de 100%. 
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Por outro lado, a não extensão da palmilha até a região do ante-pé, onde se localiza 

as articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas, considerada uma das 

regiões mais afetadas pela AR4 pode ter contribuído para a não significância dos 

resultados. Em tempo, é importante ressaltar que os autores deste trabalho 

reconheciam esta limitação antes de realizar a pesquisa. Porém esta limitação foi 

compensada pela moldagem de um apoio metatarsiano em abóboda que é a 

estrutura mais eficaz para melhorar o suporte ao arco transverso do pé e reduzir as 

cargas no ante-pé58.  

Sendo assim, as palmilhas podem ser indicadas para as pessoas com AR se o 

objetivo for aliviar a dor nos pés, entretanto não há evidências suficientes para que o 

paciente ou profissional justifiquem o uso da palmilha com intuito de melhorar a 

capacidade funcional. 

6.2 Limitações e perspectivas 

A realização de todas as etapas deste trabalho demandou um grande esforço da 

equipe de pesquisadores, principalmente aqueles que pertencem ao grupo de 

pesquisa em dinâmica do sistema neuromusculoesquelético, liderado pela 

orientadora deste trabalho, profa Dra. Kátia Nunes Sá. Grande energia foi imposta 

para que chegássemos ao fim da pesquisa, com o mínimo de participantes 

necessários para obter uma conclusão plausível.  

As dificuldades começaram nos primeiros contatos com os pacientes, os quais 

estavam relutantes em participar da pesquisa. Entre os contatados e os que 

realmente apareceram para a primeira coleta (baseline) houveram perdas. As 

perdas ocorridas entre o baseline e a primeira coleta, quando da ocasião da entrega 

das palmilhas, ocorreram talvez por ser uma população que apresenta baixa 

aderência a tratamentos não medicamentosos e crenças equivocadas quanto à 

eficácia de tratamentos alternativos.  Todos os esforços para a inclusão dos 

participantes no ensaio clínico foram realizados pela equipe, mesmo assim, alguns 

relataram necessidade de procedimentos cirúrgicos no período, outros justificaram 

ausência por motivo de viagem ou mudança de endereço e alguns ainda se 
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comprometeram em comparecer, mas simplesmente não vieram após três tentativas 

de re-marcações sucessivas. Dos participantes que vieram para o início da 

intervenção, só foi observada uma perda no grupo teste e duas no grupo controle. 

Mesmo assim, como o tamanho estimado da amostra foi alcançado, acredita-se que 

a palmilha de fato não produziu o efeito esperado na amostra estudada. 

Os resultados do ECR podem ter sido influenciado pelo fato dos grupos, por 

questões éticas, permanecerem em uso da sua terapia medicamentosa. A falta de 

um grupo sem tratamento pode ser um elemento confundidor. As limitações também 

podem estar relacionadas ao curto espaço de tempo da intervenção. Embora 

durante a revisão de literatura foi encontrados ensaios de boa qualidade com tempo 

menor de 02 meses.  

Durante a revisão sistemática foi evidenciado que não existe uma padronização a 

cerca da intervenção com as palmilhas. Foram encontrados ensaios clínicos que 

usavam palmilhas com sapatos terapêuticos e ensaios com palmilhas moldadas e 

palmilhas placebo. Por este motivo, para a metanálise só restaram 03 artigos para o 

desfecho dor e 02 para capacidade funcional. Este achado indica uma escassez de 

publicações nesta temática que dificultou a definição dos artigos para a metanálise 

de acordo com os desfechos escolhidos. 

No projeto de pesquisa, havia sido planejada uma modelagem 3D do pé reumatoide 

para através da análise por elementos finitos fosse possível determinar qual tipo de 

palmilha (plana ou contato total) e material (E.V.A., plastazote ou silicone) seriam 

mais adequados para acomodar as deformidades, os calos e reduzir as pressões na 

superfície plantar. Para este objetivo, seria realizada uma Tomografia 

Computadorizada. Entretanto, a primeira dificuldade foi encontrar um serviço de 

radiologia que fizesse este exame de imagem com as necessidades da modelagem 

através do método de elementos finitos. Após várias tentativas, conseguimos 

realizar o exame em um hospital da rede privada. Porém em seguida, um segundo 

obstáculo surgiu com a gravação das imagens no CD. Ao final, os arquivos gravados 

foram corrompidos. Diante destas dificuldades, decidiu-se pela supressão deste 

objetivo secundário. Entretanto, entende-se que a modelagem através de elementos 
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finitos poderia ser uma ferramenta relevante para o ECR, porque o material e o 

modelo das palmilhas podem ter influenciado os resultados. 

Neste sentido, para estudos futuros, sugere-se ampliar o tempo da intervenção para 

seis meses e a inclusão de um protocolo de exercícios e eletroterapia através de 

fisioterapia, em ambos os grupos, associados a um melhor controle da 

disponibilidade dos medicamentos para motivar os participantes a concluir o 

protocolo e reduzir elementos confundidores.   

7 CONCLUSÕES 

7.1 Artigo 1  

O perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico dos pacientes com artrite reumatoide 

do centro de referência para assistência e pesquisa da EBMSP se caracterizou por 

indivíduos na grande maioria do sexo feminino, afrodescendentes, com baixo nível 

de escolaridade e socioeconômico. Esses pacientes apresentavam queixa de dor 

crônica, nível de atividade da doença de moderado a alto, em uso praticamente 

exclusivo de medicamentos obtidos através do SUS. 

7.2 Artigo 2 

A revisão sistemática com metanálise sobre a eficácia do uso das palmilhas em 

pacientes com artrite reumatoide revelou que este recurso pode ajudar a reduzir a 

dor nos pés, mas não influenciar na capacidade funcional.  

7.3 Artigo 3 

Ao testar a confiabilidade e validade da escala AOFAS para uso nos pacientes com 

pé reumatoide foi concluído que este instrumento pode ser aplicado nesta população 

com capacidade de mensurar sua capacidade funcional. 

7.4 Artigo 4 

Em relação ao efeito das palmilhas nos parâmetros cinéticos, na dor e capacidade 

funcional das pessoas com artrite reumatoide estudados no ensaio clínico 
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randomizado, principal objetivo desta tese, não houve impacto significativo nos 

parâmetros cinéticos, na dor e capacidade funcional. 
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9 ANEXOS 

ANEXO A – Foot Function Index. 
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ANEXO B - American Orthopaedic Foot and Ankle Society Score – ankle hind foot 

scale (AOFAS). 
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ANEXO C –  Stanford Health Assessment Questionnaire  
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 ANEXO D - Termo de consentimento livre e esclarecido. 

  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título da pesquisa: Impacto Cinéticofuncional de diferentes tipos de palmilhas em 

indivíduos com pé reumatóide 

Instituição onde será realizada a pesquisa: ADAB (Ambulatório Docente Institucional da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Humana. ) 

Pesquisador responsável: Kátia Nunes Sá 

Estudante pesquisador: Cristiano Sena da Conceição 

O (a) Sr.(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa “Impacto 

Cinéticofuncional de diferentes tipos de palmilhas em indivíduos com pé reumatóide”, com 

objetivo de analisar impacto cinéticofuncional de diferentes tipos de palmilhas em indivíduos 

com pé reumatóide. O tema “Impacto Cinéticofuncional de diferentes tipos de palmilhas em 

indivíduos com pé reumatóide” é importante pois o pé reumatóide é um distúrbio que afeta 

uma importante parcela da população afetada com artrite reumatóide e que traz um grande 

comprometimento funcional, já que interfere diretamente na capacidade de realização da 

marcha e consequentemente na participação deste individuo na sociedade. Além disso, há 

falta de consenso e muito empirismo na indicação e confecção das palmilhas que 

pretendem melhorar a disfunção nos pés reumatóides.  

As recomendações aqui contidas estão de acordo com a Resolução nº 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos. Sendo assim, este estudo será conduzido dentro das proposições de normas da 

Resolução 196/96 que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os 

referenciais básicos da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e 

equidade, fidelidade, veracidade, anonimato do colaborador, uma vez que em nenhum 

momento será identificado. Desta forma, o participante poderá deixar o estudo se for da sua 

vontade a qualquer tempo sem prejuízo de qualquer natureza. Os dados obtidos neste 
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estudo serão divulgados apenas em meios de divulgação científica sem quaisquer 

possibilidades de identificação do sujeito. 

Os participantes desta pesquisa responderão a 03 questionários: ficha de avaliação 

para inclusão, escala visual analógica da dor e o questionários AOFAS que trazem questões 

para construção do perfil demográfico da amostra como: idade, altura, peso e membro 

inferior dominante, assim como a mensuração da dor ao longo do dia e qualidade funcional 

do complexo pé e tornozelo.  Caso o uso da palmilha provoque algum desconforto, será feito 

os ajustes necessários como, por exemplo, desbastamento e mudança do material 

empregado até a eliminação do incômodo. Um dos sujeitos da pesquisa será sorteado para 

ser servir de exemplo no molde 3D do pé reumatóide. A este individuo será revelado que 

estará sendo submetido a irradiação gama oriunda da tomografia computadorizada, mas 

que a dose estará dentro dos parâmetros aceitáveis e preconizados para a realização de 

exames de bioimagem. Os resultados desta pesquisa serão divulgados em congresso e 

revistas científicas.  

Não haverá remuneração aos participantes que apenas receberão o valor 

correspondente ao transporte para participar desta pesquisa, como ressarcimento. A todos 

os sujeitos da pesquisa serão entregues os laudos com as informações baropodométricas 

para que possa ser útil em futuras avaliações por profissionais de saúde. Caso os resultados 

deste estudo evidenciem a eficácia no uso da palmilha, esta será entregue ao final do 

estudo ao grupo controle para que possa fazer usufruto dos benefícios da palmilha. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração, nos colocamos a sua inteira 

disposição para maiores informações. Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos sobre 

esta pesquisa você poderá entrar em contato com os responsáveis por este trabalho: 

 O pesquisador responsável chama-se: Kátia Nunes Sá, endereço: R, Frei Henrique, 

Nazaré, Salvador.400050-420 Tel (71) 21012900. E o estudante pesquisador: Cristiano 

Sena da Conceição, end: Av Alphaville, Cd Garden Ville, Alphaville 1 Salvador. 41701-015. 

Este termo é composto de duas vias de igual conteúdo, sendo a primeira para arquivamento 

pelo pesquisador e a segunda para o paciente e seu representante legal.  

 Eu, ...................................................................................... dou meu consentimento 

para participar desta pesquisa, após ter lido, recebido esclarecimentos e compreendido. 
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Salvador, ____ de ________________ de 2014 

____________________________________________ 

 Assinatura do Participante 

____________________________________________       

 Assinatura do Pesquisador   

____________________________________________       

 Assinatura da Testemunha 

________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

___________________________________________ 

 Em caso de dúvida ou denúncia contactar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) do Centro Universitário Estácio-FIB, R. Xingú, 167-STIEP / CEP 40285-001 

– Salvador-BA. Fones: (071) 2107-8000 
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ANEXO E – Carta de aprovação do CEP – Centro Universitário Estácio da Bahia – 

FIB 
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ANEXO F – Carta de aprovação do CEP – Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública 
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