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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A biofotogrametria computadorizada é uma técnica de baixo custo capaz de 
avaliar quantitavamente o ângulo de curvatura cervical e de diagnosticar a hiperlordose. No 
entanto, os estudos que avaliaram os protocolos biofotogramétricos, apesar de apresentarem 
boa confiabilidade intra e interexaminadores das medidas angulares, não estudaram a 
acurácia do diagnóstico da hiperlordose e apresentam inúmeras falhas metodológicas, 
principalmente quanto a concordância com o ângulo de Cobb obtido por meio da radiografia. 
Alem disso, não descrevem adequadamente os procedimentos de palpação e de obtenção 
angular, o que dificulta a sua reprodução. OBJETIVO: Desenvolver um novo protocolo de 
avaliação biofotogramétrico para o diagnóstico de hiperlordose cervical, e estimar sua 
acurácia e confiabilidade intra e interexaminadores na mensuração do ângulo de curvatura 
cervical, bem como estabelecer a acurácia de uma palpação sistemática do processo 
espinhoso de C7. MÉTODOS: A amostra foi composta por mulheres entre 18 e 60 anos com 
presença de dor cervical, que foram inicialmente submetidas a um procedimento sistemático 
de palpação do processo espinhosos de C7, com posterior fixação do marcador metálico por 
um primeiro avaliador. Em seguida, a postura da coluna cervical foi fotografada 
imediatamente após, e na mesma postura em que foi obtida a radiografia da coluna cervical 
em perfil. Depois de quinze minutos, um segundo avaliador realizou o mesmo procedimento 
palpatório e realizou a captura da segunda imagem da postura cervical nas mesmas 
condições da primeira, porém, sem a emissão da radiografia. As análises foram realizadas no 
software CorelDraw. A avaliação da acurácia da palpação de C7 (n=25) foi realizada nas 
radiografias através da observação do posicionamento do marcador metálico em relação ao 
processo espinhoso de C7. A confiabilidade interexaminadores da palpação foi examinada a 
partir das fotografias, através do cálculo da medida da distância entre o centro do processo 
espinhoso de C7 e o lóbulo da orelha, por cada examinador isoladamente. Para a avaliação 
da acurácia do protocolo biofotogramétrico (n=19) foram determinadas as medidas de 
sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos e razão de 
verossimilhança positiva e negativa. A concordância entre os valores angulares de lordose 
cervical obtidos pela biofotogrametria e radiografia foi apresentada através do diagrama de 
Bland-Altman e a confiabilidade intra e interexaminadores foi calculada através do índice de 
kappa, e do coeficiente de correlação intraclasse (ICC).  RESULTADOS: A palpação do 
processo espinhoso de C7 apresentou uma forte acurácia (76%) e excelente confiabilidade 
interexaminador (ICC= 0.996; IC95% 0.990 à 0.998). No que se refere ao diagnóstico da 
hiperlordose cervical o novo protocolo biofotogramétrico constatou valores de sensibilidade 
(100%; IC95%: 59.04 à 100%), especificidade (100%; IC95% 73.04 à 100%), valor preditivo 
positivo (100%; IC95% 59.04 à 100%), valor preditivo negativo (100%; IC95% 73.04 à 100%), 
razão de verossimilhança negativa (0). O protocolo proposto apresenta excelente 
confiabilidade intra (ICC= 0.99; IC95% 0.97 à 1) e interexaminadores (ICC=0.89; IC95% 0.73 
à 0.95) na mensuração do ângulo de curvatura e, na comparação com a radiografia, o 
instrumento foi apresentou confiabilidade moderada (ICC= 0.79; IC95% 0.54 à 0.91). No que 
concerne à confiabilidade da biofotogrametria no diagnóstico da hiperlordose comparada ao 
raio-x, o instrumento demonstrou confiabilidade perfeita (kappa= 1).CONCLUSÃO: O novo 
protocolo biofotogramétrico pode ser considerado como um instrumento acurado na palpação 
do processo espinhoso de C7 e no diagnóstico da hiperlordose, além de ser confiável na 
mensuração angular da curvatura cervical. 
 
Palavras-chave: Radiografia. Fotogrametria. Validade dos testes. Postura Craniocervical. 

Avaliação Postural.   

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
BACKGROUND: Computed photogrammetry is a low cost technique capable of evaluating 
quantitavamente cervical curvature angle and diagnose the hyperlordosis. However, studies 
evaluating the photogrammetric protocols, despite showing good reliability intra and inter 
angular measurements, not studied the accuracy of diagnosis of hyperlordosis and have 
numerous methodological flaws, particularly regarding with the concordance with the Cobb 
angle obtained by radiograph. Also, do not adequately describe palpation procedures and 
obtaining angle, making it difficult to reproduce. AIM: To develop a new photogrammetric 
evaluation protocol for the diagnosis of hyperlordosis, and estimate its accuracy and 
reliability intra and inter in the measurement of cervical curvature angle and to establish the 
accuracy of systematic palpation of the spinous process of C7. METHODS: The sample 
consisted of women between 18 and 60 years with the presence of neck pain, which were 
initially submitted to a systematic procedure of palpation of the spinous process of C7, with 
subsequent fixation of the metal marker by a first evaluator. Then, the position of the cervical 
spine was photographed immediately after, and in the same posture in which it obtained the 
X-ray of the cervical spine in profile. After fifteen minutes, a second evaluator performed the 
same palpation procedure and made the capture of the second image of the cervical posture 
in the same conditions of the first, but without emission of X-rays. Analyses were performed 
in CorelDraw software. The evaluation of the accuracy of palpation of C7 (n = 25) was 
performed on x-rays by observing of the metallic marker position regarding to the spinous 
process of C7. The interrater reliability of palpation was examined from the photos, by 
calculating the measure of the distance between the center of the C7 spinous process and 
the earlobe, for each examiner alone. To evaluate the accuracy of fotogrammetric protocol  
(n = 19) were determined sensitivity measures, specificity, positive and negative predictive 
values and ratio of positive and negative likelihood. The agreement between the angular 
values of cervical lordosis obtained by photogrammetry and radiography was presented 
through the Bland-Altman plot and intra and inter-reliability was calculated using the kappa 
index and intraclass correlation coefficient (ICC). RESULTS: Palpation of the spinous 
process of C7 showed a strong accuracy (76%) and excellent interrater reliability (ICC = 
0.996; 95% CI 0.990 to 0.998). With regard to the diagnosis of hyperlordosis cervical the new 
fotogrammetric protocol found values of sensitivity (100%; 95% CI: 59.04 at 100%), 
specificity (100%; 95% CI, 73.04 to 100%), positive predictive value (100%; 95% CI 59.04 to 
100%), negative predictive value (100%, 95% CI 73.04 to 100%), negative likelihood ratio 
(0). The proposed protocol has excellent intra reliability (ICC = 0.99; 95% CI 0.97 to 1) and 
inter (ICC = 0.89; 95% CI 0.73 to 0.95) to measure the lordosis angle and, compared to the 
radiograph, the instrument was presented reliability moderate (ICC = 0.79; 95% CI 0.91 to 1). 
Regarding the reliability of photogrammetry in the diagnosis of concavity compared to X-ray, 
the instrument showed perfect (kappa = 1). CONCLUSION: The new protocol can be 
regarded as an accurate instrument of palpation of the spinous process of C7 and diagnosis 
of hyperlordosis, and is reliable in the angular measurement of the cervical curvature. 
 
Keywords: Radiography. Photogrammetry. Validityof the tests. Craniocervical posture. 
Postural evaluation. 
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1 APRESENTAÇÃO 
  

 Esta dissertação faz parte da linha de pesquisa “Instrumentação e 

Intervenção Fisioterapêutica” do Programa de Pós-graduação em Fisioterapia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do grupo de pesquisa 

“Morfofisiopatologia e Fisioterapia do Aparelho Locomotor” certificado pela UFPE.  

 Foi realizada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC-UFPE), em parceria com o Laboratório de Aprendizagem e 

Controle Motor do Departamento de Fisioterapia (LACOM).   O interesse pelo tema 

foi estimulado a partir de pesquisas e leituras prévias que utilizaram a fotogrametria 

computadorizada na análise das curvaturas da coluna cervical no plano sagital, 

tendo objetivos variados tais como: determinar a confiabilidade intra e 

interexaminadores da postura craniocervical utilizando mensurações quantitativas na 

fotografia e radiografia (GADOTTI  et al., 2013); investigar a correlação entre a 

mensuração da postura cervical pela análise biofotogramétrica e radiográfica 

(WEBER  et al., 2012); e verificar se os resultados quantitativos da fotogrametria 

correspondem à detecção de simetrias e assimetrias pela avaliação postural visual 

qualitativa (IUNES ; BEVILAQUA-GROSSI & OLIVEIRA, 2009). 

 Para responder a inquietação e dúvidas sobre o tema, foi realizada 

primeiramente, uma revisão sistemática para avaliação minuciosa dos protocolos já 

existentes na literatura; assim como análise da qualidade dos estudos publicados 

até o momento, dando origem ao Artigo 1 desta dissertação. Desta forma, baseado 

na revisão sistemática e na biomecânica da coluna cervical, foi elaborado um projeto 

de um novo protocolo biofotogramétrico que fosse capaz de diagnosticar a 

hiperlordose cervical, quando comparado à radiografia, e que fosse confiável na 

mensuração angular da curvatura cervical. Este novo protocolo é constituído por 

etapas que consistem na: 1) Palpação acurada do processo espinhoso de C7; 2) 

Organização do ambiente para captação das imagens radiográfica e fotográficas; 3) 

Posicionamento da paciente; 4) Mensuração do ângulo de curvatura cervical por 

dois avaliadores independentes; 5) Diagnóstico da hiperlordose realizado por ambos 

os métodos.  

 O grande diferencial deste protocolo em relação aos demais,deve-se ao 

cuidado na escolha dos pontos anatômicos de referência para traçado das retas de 

formação do ângulo biofotogramétrico, que considera a inclinação dos corpos 
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vertebrais de C1 e C7, referenciadas pelo método de Cobb, com a finalidade de que 

a mensuração biofotogramétrica esteja em conformidade com o padrão-ouro. Da 

mesma forma, houve uma atenção no detalhamento minucioso de cada etapa 

contida no protocolo para permitir posterior repetição e reprodução. Além disso, este 

estudo é inédito no que se refere à análise da acurácia de um protocolo 

biofotogramétrico em diagnosticar a hiperlordose cervical e em verificar a 

concordância das mensurações angulares fotográfica e radiográfica pelo diagrama 

de Bland-Altman. 

 Os dados obtidos resultaram em um artigo de revisão e dois artigos originais 

intitulados “CONCORDÂNCIA E CONFIABILIDADE DOS PROTOCOLOS 

BIOFOTOGRAMÉTRICO NA MENSURAÇÃO DO ÂNGULO DE CURVATURA 

CERVICAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA” que foi submetido à revista Journal Of 

Manipulative And Physiological Therapeutics, conceito A1 para área 21 da CAPES, 

“ACURÁCIA E CONFIABILIDADE INTEREXAMINADORES DE UM PROTOCOLO 

DE PALPAÇÃO DO PROCESSO ESPINHOSO DE C7 FORMADO PELA 

COMBINAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS PALPATÓRIOS TRADICIONAIS” e                  

“ACURÁCIA DE UM NOVO PROTOCOLO BIOFOTOGRAMÉTRICO NO 

DIAGNÓSTICO DA HIPERLORDOSE E CONFIABILIDADE NA MENSURAÇÃO 

ANGULAR DA CURVATURA CERVICAL” que serão submetidos à revista Manual 

Therapy, conceito A1 para área 21 da CAPES e à revista Physiotherapy, conceito A1 

para área 21 da CAPES, respectivamente.  

 A elaboração desta dissertação atendeu às normas vigentes do Programa de 

Pós-graduação Strictu Sensu em Fisioterapia da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 A coluna cervical possui uma alta prevalência de dor com etiologia 

inespecífica, no entanto, quase sempre relacionada à desvios e assimetrias 

posturais, que acarretam disfunções musculares crônicas (TEIXEIRA  et al., 2001). A 

cervicalgia ocorre em 9,5% a 35% da população, sendo mais comum nas mulheres 

e manifesta-se com mais frequência na faixa etária entre 50 a 59 anos de idade 

(FERREIRA  et al., 2011) 

 A postura da cabeça é determinada por uma combinação dinâmica de fatores 

relacionados às atividades profissionais e da vida diária (OH  et al., 2014). O 

acelerado crescimento do uso do telefone móvel, e outras tecnologias, têm 

provocado efeitos adversos sobre a postura da coluna cervical com consequente 

aumento de queixas álgicas. Durante o uso do telefone é percebido que o ângulo de 

inclinação e a anteriorização da cabeça aumenta significativamente, acompanhado 

da redução do ângulo de curvatura cervical (GUAN  et al., 2015). 

 Estas alterações na postura cervical estão relacionadas a numerosos 

problemas de saúde que podem incluir a diminuição da capacidade pulmonar vital, 

dor de cabeça e interescapular e desordens temporomandibulares (TAKESHITA  et 

al., 2001). Entretanto, muitos destes sintomas podem ser modulados ou eliminados, 

através da correção postural, desde que as alterações sejam identificadas em tempo 

hábil e antes de se transformarem em anormalidades (GRIMMER-SOMERS ; 

MILANESE & LOUW, 2008) 

 Neste contexto, a avaliação postural pode ser utilizada com objetivos 

múltiplos, seja para fins estéticos ou para investigação da dor, sendo mais precisa 

se praticada através de métodos quantitativos, que não ofereçam riscos à saúde dos 

pacientes e  que possam ser utilizados com muita frequência ao longo do tempo 

(BRAZ ; GOES & CARVALHO, 2008). A obtenção de medidas angulares da 

curvatura cervical, no plano sagital, pode definir parâmetros de normalidade e auxilia 

na investigação de disfunção articular e alterações posturais (IUNES ; BEVILAQUA-

GROSSI & OLIVEIRA, 2009).  

  Para isto, diversos métodos de avaliação quantitativa da postura corporal e da 

curvatura da coluna cervical têm sido descritos na literatura, dos quais a radiografia 

é considerada o padrão-ouro por permitir o cálculo com exatidão do ângulo de 

concavidade cervical, pelo método de Cobb ou da tangente posterior (LAU ; CHIU & 
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LAM, 2010). Entretanto, apesar da radiografia ser descrita como o método mais 

acurado para o diagnóstico de alterações posturais, quando utilizada repetitivamente 

em curtos períodos de tempo, pode causar efeitos biológicos deletérios ao 

organismo imediatos ou tardios (SOUZA  et al., 2009; MELO  et al., 2011; SOUZA  et 

al., 2011; FORTIN  et al., 2013). 

 A prática fisioterapêutica necessita da realização periódica de reavaliações 

para monitorar os problemas posturais, bem como a eficácia dos protocolos de 

reabilitação, sendo necessária a utilização de uma ferramenta que seja inócua, não 

invasiva e de baixo custo (SAUNDERS  et al., 2003). Porém, há uma escassez de 

estudos na literatura que se referam a protocolos de avaliação não invasivos desta 

região, principalmente no que se refere ao ângulo de lordose cervical, de forma 

validada e confiável, para auxiliar na escolha efetiva de tratamento, assim como no 

acompanhamento da evolução clínica do paciente (CHAMPAIN  et al., 2006; 

WEBER  et al., 2012; GADOTTI  et al., 2013).  

 Desta forma, este estudo tem como objetivo geral desenvolver um novo 

protocolo de avaliação biofotogramétrico para o diagnóstico de hiperlordose cervical 

e estimar sua acurácia e confiabilidade intra e interexaminadores para mensuração 

do ângulo de curvatura cervical no plano sagital. Este protocolo possui 

características de fácil aplicação e baixo custo, e foi realizado em mulheres que 

apresentam queixa de dor estática e/ou dinâmica, uma vez que a presença de 

sintomas torna-as representativas da população na qual o teste é tipicamente 

aplicado na prática clínica. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 A síntese temática e os enfoques teóricos acerca desta dissertação estão 

descritos a seguir: 

 

3.1 ANATOMIA E BIOMECÂNICA DA COLUNA CERVICAL  

 A coluna cervical localiza-se na região mais apical da coluna vertebral e está 

envolvida com o processo de sustentação da cabeça e proteção de estruturas 

neurais e vasculares (LAW  et al., 2013). É considerada a porção mais móvel da 

coluna, sendo estimada uma mobilização a cada seis segundos ou de 600 vezes por 

hora (RAINVILLE  et al., 1996). É constituída por 7 vértebras, sendo as duas 

primeiras com propriedades específicas e distintas das demais, que se  conectam 

entre si por articulações posteriores, entre os corpos vertebrais e os arcos neurais, 

além dos discos que ficam interpostos às vértebras (QUARESMA  et al., 2012).  

 O atlas, ou primeira vértebra cervical, possui o formato de um anel, não 

possuindo corpo vertebral e se articula com a base do crânio através da articulação 

occípito-axial, sendo responsável por grande parte do movimento sagital da coluna 

cervical (HALES &  BERNARD, 1996). O axis, a segunda vértebra, possui uma 

proeminência que emerge de seu corpo vertebral, chamado de processo odontóide,o 

qual se projeta para o interior do atlas formando um pivô sobre o  qual a articulação 

atlanto-axial consegue efetuar a rotação do crânio. Não existe disco intervertebral 

entre estas vértebras, sendo assim separadas e sustentas através de diversos 

ligamentos internos (FIGURA 1) (BOVIM ; SCHRADER & SAND, 1994). 

 A morfologia e a função dos componentes da coluna cervical (côndilos 

occipitais, atlas e áxis) são denominadas de complexo occipitoatlanto-axial ou 

cervical alta, com características diferentes das demais vértebras da cervical 

(YUKAWA  et al., 2012). A amplitude dos movimentos da coluna cervical alta é 

relativamente limitada, com exceção da rotação ao nível da articulação atlanto-axial, 

que corresponde a cerca de 50% de toda a rotação da coluna cervical (DEFINO, 

2002).  

 As demais vétebras cervicais, demoninadas de cervical baixa (C3 a C7) , são 

mais homogêneas, possuindo corpo vertebral anterior, arco neural posterior, 

processos espinhosos com formatos mais horizontais e outros curtos ou divididos 

em duas pontas, e forame transverso, através da qual passsa a artéria vertebral 
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(FIGURA 1) (DEZAN ; SARRAF & RODACKI, 2004). Sua flexão é considerada uma 

alteração biomecânica por estar associdada à anteriorização de cabeça. Nessa 

posição, ocorre um desequilíbrio entre os músculos extensores e flexores da 

cabeça, provocando uma rotação posterior do crânio e uma tendência à retração 

mandibular (DE MOURA MILANESI  et al., 2013). 

 Considerando a relação crânio-coluna cervical em vista lateral, percebe-se 

que a maior parte do peso do crânio, seu centro de gravidade, descansa na região 

anterior da coluna cervical e nas articulações temporomandibulares. Desta forma, 

sua posição ortostática é mantida por um complexo mecanismo muscular que 

envolve músculos da cabeça, pescoço e cintura escapular. Devido a estes vínculos 

específicos, qualquer alteração em uma destas estruturas poderá levar a um 

desequilíbrio postural, não somente nestes locais, como também nas demais 

cadeias musculares do corpo (VIEIRA AMANTÉA  et al., 2004). 

 Os corpos vertebrais são separados entre si pelos discos intervertebrais que 

são estruturas hidrodinâmicas elásticas constituídas por um gel mucopolissacarídico 

que possuem o papel de manter certa distância entre vértebras adjacentes, evitando 

o desgaste na cartilagem pelo atrito entre vértebras, além de permitir movimentos de 

10 graus de rotação e de quatro milímetros de translação (ADAMS  et al., 2000). 

Estes discos garantem o amortecimento e a dispersão de energia mecânica que 

incidem sobre a coluna, constituindo 25% do comprimento total da coluna vertebral, 

sendo importantes alvos de processos degenerativos (LIPPERT ; WERNECK & 

WERNECK, 2008). 

 A coluna cervical é considerada retilínea quando observada em um plano 

frontal ou posterior, apresentando um alinhamento vertical na sobreposição de seus 

corpos vertebrais, gerando um perfeito equilíbrio raquidiano (ORLOFF &  RAPP, 

2004). Esse alinhamento vertical é percebido e palpado sob a pele através de uma 

proeminência óssea, localizada posteriormente em cada corpo vertebral, 

denominada de processo espinhoso (PE) (REFSHAUGE ; GOODSELL & LEE, 

1994). Entretanto, quando vista em perfil, no plano sagital, visualiza-se a existência 

de uma curvatura lateral denominada de lordose cervical caracterizada por uma 

concavidade posterior (ALEXANDRE &  MORAES, 2001). 

 Esta a curvatura é definida durante o crescimento e considerada fisiológica, 

tendo em vista que mantém o equilíbrio saudável da coluna cervical (DAMASCENO  

et al., 2006). O valor de sua medida apresenta grande variabilidade nos indivíduos, 
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sendo preciso considerar esta ampla margem de variação, nos limites da 

normalidade, na classificação dessa curvatura em patológica e não patológica 

(KISNER &  COLBY, 2009).   

   

Figura 1: Anatomia da coluna cervical (vista anterior e lateral). 

 

                  

                    Fonte: (JOHANNES et al., 2012) 

 

3.2 ALTERAÇÕES POSTURAIS NA COLUNA CERVICAL NO PLANO SAGITAL 

 Os desvios posturais na coluna cervical envolvem os seus componentes 

(vértebras e discos), como causa ou consequência de alguma alteração na dinâmica 

funcional do corpo e, ao se instalarem, intervém, modificam e desorganizam toda 

harmonia corporal, acarretando uma série de comprometimentos posturais 

relacionados ao sistema musculoesquelético (HAHN ; ULGUIM & BADARAÓ, 2011). 

Um estudo realizado por McAviney e colaboradores, com o objetivo de investigar 

parâmetros de lordose cervical funcionalmente normal de forma retrospectiva em 

277 imagens de radiografia, constatou um intervalo angular entre 20° a 40° como 

funcionalmente normal, pois os valores fora deste intervalo, abaixo de 20° 

(retificação) e acima de 40° (hiperlordose), demonstraram uma predisposição ao 

aparecimento de variados  sintomas cervicais (MCAVINEY  et al., 2005). A inversão 

ou aumento da lordose cervical, quando não corrigida, pode ocasionar alterações 



23 

 

degenerativas precoces, aumentando a incidência de cervicalgia (JUNIOR  et al., 

2011). 

 A variação normal na conformação da curvatura cervical permite igualdade na 

distribuição de forças em toda a coluna vertebral e potencializa a ação muscular, 

contribuindo na mobilidade ao harmonizar a distribuição das forças aplicadas à 

região (DAMASCENO  et al., 2006). Qualquer alteração nesse equilíbrio, no plano 

sagital, resulta em adaptações na pelve e deformidades (MCAVINEY  et al., 2005; 

JUNIOR  et al., 2011)., podendo levar à dor crônica e incapacidade, sendo as 

alterações da lordose cervical, frequentemente associadas a quadros álgicos e de 

degeneração discal acelerada (HAHN ; ULGUIM & BADARAÓ, 2011)  

 A curvatura da coluna cervical pode ser mascarada pelo comportamento 

diferenciado das vértebras cervicais quando comparadas às demais (HARRISON  et 

al., 2000). Estas podem apresentar diversos graus de inclinações independentes, 

podendo apenas uma vértebra encontrar-se inclinada no plano sagital, aumentando 

o ângulo total da curvatura, mascarando, portanto, a curvatura existente, uma vez 

que se pode ter um segmento retificado com uma angulação grande devido à 

inclinação de apenas uma vértebra (HAHN ; ULGUIM & BADARAÓ, 2011).  

 Um fator que está associado à mudança de postura de toda a coluna 

vertebral, é a obesidade, uma vez que orça a coluna a assimilar o aumento de carga 

por uma compressão direta nos discos intervertebrais, provocando assim uma 

hiperlordose lombar que gera uma cifose dorsal compensatória, a qual leva à 

anteriorização da cabeça e hiperlordose cervical (RIBEIRO  et al., 2003). Estas 

mudanças posturais são diretamente relacionadas ao deslocamento anterior do 

centro de gravidade, o que aumentam o risco das lesões ortopédicas, causadas por 

um mau alinhamento das estruturas ósseas e articulares, devido à sobrecarga 

articular e diminuição da eficiência muscular e ligamentar (FERREIRA ; ÁVILA & 

MASTROENI, 2015).  

 A selenidade também é considerada como um fator que interfere na postura, 

tendo em vista que o surgimento das alterações degenerativas da coluna cervical é 

uma das principais causas de distúrbios neurológicos e estão sendo cada vez mais 

observada na população geriátrica (YUKAWA  et al., 2012). 

 Além dos aspectos acima citados, posturas forçadas mantidas por tempo 

prolongado, e movimentos repetitivos, praticados durante as atividades laborais, 

podem ocasionar o surgimento de dores músculo-esqueleticas, sendo a coluna 
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cervical a região de maior incidência (HARUTUNIAN  et al., 2011). A intensidade dos 

sintomas podem evoluir caso não haja um plano de medidas preventivas e/ou 

planejamento de trabalho diário que permita uma pausa para os grupos musculares 

alternarem seu tempo de contração, a fim de manter o trabalho produtivo, sendo 

importante ressaltar que o mesmo se aplica às atividades de vida diária (BIBLE  et 

al., 2010)  

 Sabe-se que posição da cabeça interfere diretamente na postura da 

mandíbula, tendo em vista que quanto maior a posição de anteriorização da cabeça, 

maior a severidade dos sinais e sintomas relacionados aos movimentos 

mandibulares e músculos mastigatórios, o que explica a existência de uma forte 

comorbidade entre Distúrbios Temporo-mandibulares (DTM) e cervicalgia (DE 

MOURA MILANESI  et al., 2013). A posição de anteriorização da cabeça é 

caracterizada pela flexão da coluna cervical baixa e extensão do occipito. A adoção 

dessa postura pode ser influenciada pela via de acesso de ar interferindo no 

desenvolvimento craniofacial. Embora a literatura seja controversa em relação à 

associação da postura da cabeça e a morfologia cranial, foi observado em pacientes 

com obstrução de vias aéreas superiores um aumento progressivo do ângulo 

craniovertical e a anteriorização da cabeça (PD, 2004). 

  Portanto, o controle das causas e dos efeitos das alterações posturais da 

coluna vertebral deve ser realizado preventivamente, para que deste modo, entre 

outras consequências, seus efeitos sobre os movimentos funcionais não venham 

causar limitações das atividades diárias e profissionais em seus portadores (HALES 

&  BERNARD, 1996) 

   

3.3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO POSTURAL  
 
 Existe um consenso na literatura sobre a importância da avaliação clínica 

para orientar o fisioterapeuta na identificação das alterações e desequilíbrios 

posturais; sua documentação ao longo do tempo; e a compreensão dos efeitos da 

ação muscular sobre estas alterações para posterior definição, planejamento e 

acompanhamento da evolução de um programa de tratamento com o objetivo de 

minimizar ou abolir essas alterações (FORTIN  et al., 2012). O método clássico de 

avaliação postural na prática clínica é baseado inicialmente na análise visual, 

usando observações qualitativas das curvaturas da coluna vertebral e das 
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assimetrias corporais no plano sagital e frontal anterior e posterior (IUNES ; 

BEVILAQUA-GROSSI & OLIVEIRA, 2009; WEBER  et al., 2012).  

 Esta forma de avaliação qualitativa não permite detectar pequenas alterações 

posturais, dando margem a erros de diagnóstico (FERREIRA  et al., 2010). Além do 

mais, é largamente dependente de experiências passadas do avaliador e de 

interpretações subjetivas, tendo também a desvantagem da ausência de medidas 

numéricas que possam quantificar o desvio e sua progressão (FURLANETTO  et al., 

2011; FORTIN  et al., 2012).  

 Diferentes dispositivos que empregam técnicas inócuaa de medição estão 

atualmente disponíveis para monitoramento do tratamento fisioterapêutico 

(BIGATON  et al., 2010). Dentre eles destacam-se o arcômetro (D'OSUALDO ; 

SCHIERANO & IANNIS, 1997), a flexicurva (TEIXEIRA &  CARVALHO, 2007), 

cifolordometria (SOUZA  et al., 2009), assim como técnicas baseadas no uso do 

computador, como a biofotogrametria associada à softwares de avaliação postural, 

que vêm ganhando destaque nas pesquisas pela alta aplicabilidade, facilidade e 

disponibilidade em seu uso (SANCHEZ  et al., 2008; MELO  et al., 2011; BRINK  et 

al., 2013). 

 No entanto, não há relatos na literatura desses métodos sendo utilizados para 

análise da acurácia no diagnóstico da hiperlordose e/ou retificação cervical.  Há 

apenas dois estudos que comparam os valores angulares da curvatura cervical 

obtidos por meio da flexicurva (HARRISON  et al., 2005) e da biofotogrametria 

computadorizada (WEBER  et al., 2012) com o padrão ouro, relatando uma pobre 

validade destes instrumentos por superestimarem os valores de lordose cervical 

quando comparado aos valores obtidos através da radiografia. 

 Dentre todos os métodos de avaliação quantitativa da coluna vertebral, a 

radiografia é citada como modelo mais acurado, de referência, considerada como 

padrão ouro (SANTOS  et al., 2011). É o procedimento mais usado para mensuração 

dos ângulos das curvaturas da coluna vertebral, através dos métodos de Cobb e da 

tangente posterior, que pode ser aplicado para o diagnóstico da hiperlordose e 

retificação cervical (HARRISON  et al., 2000; SOUZA  et al., 2009).  

 O ângulo de Cobb é um método de mensuração das curvas da coluna 

vertebral, calculado através da imagem radiográfica, retirada em vista lateral, pelo 

método das quatro linhas. É formado pela intersecção entre as perpendiculares às 

retas que passam no centro do corpo de C1 e pela superfice inferior do corpo 
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intervertebral de C7 (HARRISON  et al., 2000). Já o método da tangente posterior 

considera o ângulo formado através da linha que atravessa o ápice do processo 

odontóide e a extremidade postero-inferior do corpo de C4 com a linha que cruza a 

região postero-inferior dos corpos de C4 a C7 (HARDACKER  et al., 1997). 

 Por meio da radiografia, é possível visualizar com nitidez as estruturas 

vertebrais sem a influência dos tecidos moles (CAMPBELL-KYUREGHYAN  et al., 

2005). Porém, verificam-se algumas dificuldades na sua prática clínica, como a 

impossibilidade de mensurações nos ambientes de trabalho e um custo financeiro 

moderado pela necessidade de técnicos licenciados para sua implementação e 

manutenção da máquina (DUNK ; LALONDE & CALLAGHAN, 2005). Também não é 

indicado para todos os tipos de pacientes, tendo restrições para mulheres grávidas. 

No entanto, é o método mais barato e fácil de ser aplicado, não sendo comum seu 

emprego na clínica fisioterapêutica, uma vez que os planos da saúde não autorizam 

a realização do exame a partir da solicitação de um fisiotepareuta (SOUZA  et al., 

2009). 

 Outro problema relacionado a esta prática clínica é a exposição repetida e 

prolongada à radiação tendo em vista que, para o acompanhamento da evolução 

dos pacientes, as radiografias precisam ser realizadas periodicamente (FORTIN  et 

al., 2013). Esta radiação é prejudicial à saúde humana, dado ao aumento do risco de 

câncer, catarata, além de consequências genéticas (FORTIN  et al., 2012; 

FURLANETTO  et al., 2012). Aliás, apenas realizam radiografia, pessoas que estão 

com início de quadro álgico ou patologia associada, dificultando a execução de 

pesquisa, tendo em vista que pelo código de ética não é permitido submeter 

pessoas à realização de raio-x apenas para fins científicos (DUNK ; LALONDE & 

CALLAGHAN, 2005). 

  O aumento da consciência dos perigos de exposição à radiação tem 

provocado um crescimento contínuo nos esforços para desenvolvimento científico-

clínico de metodologias que possam promover exames diagnósticos não invasivos e 

acurados, viabilizando a praticidade de aplicação, custos minimizados e menores 

fatores expositivos oriundos da radiação (IUNES  et al., 2009). Desta forma, haverá 

uma maior viabilização no monitoramento da progressão e a resposta ao tratamento 

de vários distúrbios da coluna vertebral, sendo imprescindível a medição constante 

do nível de recuperação das alterações posturais da coluna, realizadas após a 
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terapia corretiva, e feita para controlar a progressão da doença ou a avaliação do 

tratamento (BABAI  et al., 2012). 

 

3.4  PROTOCOLO BIOFOTOGRAMÉTRICO E O PROCEDIMENTO PALPATÓRIO  

 
 Fotogrametria é a arte e tecnologia de obtenção de informação confiável 

sobre objetos físicos e o ambiente, por meio de processos de gravação, medição e 

interpretação de imagens fotográficas (MELO  et al., 2011). Esse instrumento vem 

sendo amplamente difundido na área de fisioterapia como recurso de diagnóstico, 

especialmente em avaliações posturais (VERONESI JUNIOR, 2008). Quando 

utilizada para mensuração em seres vivos recomenda-se a nomenclatura 

Biofotogrametria, enquanto que a fotogrametria avalia coisas, objetos, móveis, 

envolvendo sempre mensurações que não haja a presença de “material vivo” 

(MIRANDA, 2014). 

 É uma técnica de baixo custo e com facilidade na foto-interpretação. Somado 

a isto, também mensura mudanças corporais sutis, documenta o monitoramento da 

progressão, estabilização ou redução das assimetrias posturais ao longo do tempo, 

sendo estas vantagens a justificativa de sua ampla utilização (SANCHEZ  et al., 

2008). A combinação da fotografia digital com softwares permite a mensuração de 

ângulos e distâncias horizontais e verticais, como o CorelDraw, AutoCAD ou ainda, 

outros softwares especificamente desenvolvidos para a avaliação postural, como o 

Alcimagem, fisiometer e o Software de Avaliação Postural - SAPO (DÖHNERT &  

TOMASI, 2008).  

 Atualmente, este processamento das imagens digitais é um componente 

indispensável para a aquisição de bons resultados. Assim, várias pesquisas são 

alçadas com a finalidade de desenvolvimento de testes sofisticados (RUIVO  et al., 

2013). Geralmente, estes aplicativos de processamento dispõem de ferramentas de 

medida angular, linear, medidas de área, altura, comprimento e, em alguns casos, 

podem proporcionar a avaliação das imagens em terceira dimensão 

(BERTHONNAUD ; DIMNET & HILMI, 2009). 

 A escolha do software deve ser feita de acordo com as características de boa 

confiabilidade para medidas angulares, baixo custo, acessibilidade e uso 

descomplicado e compreensível (RIBEIRO  et al., 2012).  Dentre os softwares 

disponíveis, o CorelDraw desenvolvido pela Corel Corporation de Ottawa, Canadá, 
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se destaca por ser comercializado e encontrado facilmente em várias línguas. Ele 

inclui ferramentas como ilustração vetorial, mensuração angular e linear, layout de 

página, edição de fotos, rastreamento, animação e gráficos para a Web (DOS 

SANTOS &  FANTINATI, 2011).  

 Em uma revisão sistemática, sobre os principais softwares empregados na 

biofotogrametria computadorizada para avaliação postural, constatou-se que o 

CorelDraw é um dos softwares mais utilizados para a avaliação quantitativa da 

postura, junto com o SAPO e o Alcimagem, e todos os avaliadores que o utilizaram 

relataram que ele é eficaz e útil para esse tipo de avaliação, apesar de não ser 

desenvolvido especificamente para isso (DOS SANTOS &  FANTINATI, 2011). As 

pesquisas que se desenvolvem amparadas no recurso de imagens digitais 

apresentam ampla variedade metodológica e constante busca pelos 

aprimoramentos, devido ao fato de a técnica ser muito recente (PEZZAN  et al., 

2011).  

Um dos cuidados que envolvem a mensuração angular através da técnica da 

biofotogrametria é o procedimento palpatório, que é amplamente empregado, em 

diversos testes clínicos para verificação de mobilidade e tratamento de distúrbios 

nas vértebras espinhais (HANELINE &  YOUNG, 2009). Portanto, para que haja uma 

boa aplicação desta metodologia, é necessário um excelente conhecimento das 

estruturas anatômicas da região a ser investigada (FRYER, 2006). Assim, é sugerido 

buscar protocolos de palpação rápidos, fáceis, validados e confiáveis que permitam 

a identificação correta de vértebras comumente utilizadas como pontos de referência 

anatômica palpatória, para que estas referências possam auxiliar na localização 

correta das outras, tendo em vista que o erro na palpação de uma vértebra provoca 

o erro das demais (ROBINSON  et al., 2009).  

 A palpação do processo espinhoso de C7 serve como referência anatômica à 

palpação de várias outras vértebras a nível torácico, tais como T7, T8, T11 e T12 

(HOLMAAS  et al., 2006). Ademais, presta-se também de referência na 

determinação de ângulos comumente utilizados na avaliação da postura 

craniocervical, incluindo o ângulo de lordose cervical, e isto interfere diretamente na 

confiabilidade e validade deste  (GADOTTI &  MAGEE, 2008; ARZOLA  et al., 2011). 

Além disso, o processo espinhoso de C7 raramente é bifurcado, como acontece com 

os processos espinhosos de C2 à C6, o que pode facilitar seu processo palpatório 

(MORO  et al., 2007). 
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 Na verificação da acurácia do método palpatório é recomendada a utilização 

de um marcador que contenha alguma peça metálica para que seja visualizada na 

imagem radiográfica com objetivo de verificar a ocorrência de validade na sua 

localização (BRONFORT  et al., 2004). Um eletrodo de eletrocardiograma pode ser 

utilizado como marcador de referência por conter metal leve, além de ser facilmente 

colado ao corpo (MORO  et al., 2007).  Sua área de contato da parte metálica com a 

pele tem um diâmetro de 8mm, e, como comparação, a dimensão dos processos 

espinhosos cervicais na direção crânio-caudal está entre 6 mm (processo espinhoso 

C3) e 12 mm (processo espinhoso C2), sendo o processo espinhoso de C7 com 

média de 9,3 mm, considerado com o segundo processo espinhoso mais largo da 

região cervical (GADOTTI &  MAGEE, 2008). 

 Em relação à largura dos PEs, é considerada aumentada em C2 e de C7 pelo 

fato de que isto conduz à diminuição da colisão de processos espinhosos em flexão 

dorsal e aumenta a amplitude de movimento desta região (MCAVINEY  et al., 2005). 

É importante ressaltar também que não há diferença significativa entre o tamanho e 

a largura dos processos espinhosos cervicais entre homens e mulheres (MORO  et 

al., 2007).  

 Entretanto, evidencia-se a ocorrência de variabilidade anatômica, entre o 

tamanho e a largura dos processos espinhosos, individuais na população inclusive 

no que se refere à mobilidade vertebral durante a flexão e extensão da cabeça 

(FRYER, 2006). Esta variabilidade pode interferir na precisão do procedimento 

palpatório, sendo necessário similarmente a consideração de outras variáveis 

confundidoras do processo palpatório tais como: peso, altura e IMC e aumento na 

espessura de tecidos moles da região cervical (ALDRETE  et al., 1998; GADOTTI &  

MAGEE, 2013).  

 Um ponto relevante adicional para a determinação da técnica de avaliação 

corporal por meio de biofotogrametria é a captura das imagens (MIRANDA, 2014). 

Atualmente, com a era digital, a facilidade de arquivamento e tratamento deste tipo 

de material viabiliza e dinamiza a qualidade de atendimento às demandas 

populacionais (SACCO  et al., 2007). Porém, apenas algumas uniformizações devem 

ser levadas em consideração para a aplicação desta metodologia. Dentre elas 

encontram-se, a utilização do tripé, a padronização da altura e distâncias entre a 

câmera e o paciente, o alinhamento da câmera, resolução da imagem capturada, 
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calibração do software, a iluminação do local de avaliação, o posicionamento do 

paciente e definição do traçado angular (SACCO  et al., 2012).    

 A descrição da padronização de cada um desses fatores individualmente, 

para cada protocolo de avaliação desenvolvido, é uma importante forma de garantir 

a qualidade da avaliação biofotogramétrica, evitando assim erros de mensuração 

que possam interferir na sua confiabilidade (BRAZ ; GOES & CARVALHO, 2008). 

Em relação à definição de tamanho da imagem, constantemente ocorre a dúvida 

com relação à densidade de pixel mínimo necessária para identificar 

satisfatoriamente os marcadores anatômicos sobre as partes específicas do corpo 

em uma tela de monitor (IUNES ; BEVILAQUA-GROSSI & OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, esta definição dos pixels da imagem por unidade de tela é também um 

parâmetro essencial para garantir a confiabilidade das medidas angulares e lineares 

em uma avaliação postural (TOMMASELLI ; HASEGAWA & GALO, 2000). 

 Condarin e colaboradores, ao investigar o erro das medidas angulares em 

registros fotográficos realizados com o eixo focal da câmera a três metros de 

distância e perpendicular ao objeto, sem utilização de zoom óptico e com resolução 

de 3, 5 e 10 Megapixels (Mp), em um objeto com ângulos de 10º, 30º, 60º e 90º pré-

demarcados em uma esfera de borracha com 52 cm de circunferência, observaram 

que os registros fotográficos realizados com a resolução de 3 Mp proporcionaram 

medidas de maior valor de acurácia e precisão e menores valores de erro, sugerindo 

ser a resolução mais adequada para avaliar imagens fotográficas de ângulos de 10º 

e 30. No entanto, houve maior precisão para o ângulo de 90º, não havendo, neste 

caso, distinção entre as resoluções ( 3,5 e 10 Mp) das imagens adotadas, sugerindo 

que para uma avaliação nesta angulação qualquer reslução pode ser utilizada que 

terá o mesmo grau de precisão  (CODARIN  et al., 2012). 

 A calibração da imagem no software para cálculo de medidas lineares pode 

ser feita pela colocação de um objeto de medida conhecida no mesmo plano da 

região a ser avaliada no paciente (VERONESI JUNIOR, 2008; MIRANDA, 2014). 

Para cada software utilizado a calibração é feita de forma diferente, podendo ser 

realizada também através do uso do fio de prumo (BRAZ ; GOES & CARVALHO, 

2008) 

 Em relação ao posicionamento do paciente, durante a aquisição da fotografia, 

é importante observar e ter cuidado com a atitude postural do indivíduo no momento 

da retirada da foto (AMER ; JARL & HERMANSSON, 2014). A oscilação corporal 
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durante a postura estática pode aumentar ou diminuir os ângulos de curvatura da 

coluna, sendo necessário manter este controle no protocolo de avaliação 

biofotogramétrico, no intuito de obter uma boa confiabilidade intra e 

interexaminadores (DO ROSÁRIO, 2014). 

 No que se refere ao traçado angular biofotogramétrico da curvatura cervical, 

para que este tenha características de concordância em relação ao padrão-ouro, 

ângulo de Cobb, é necessário que os pontos de referência anatômica, utilizado por 

ambos os métodos, para desenho angular sejam equivalentes. No entanto, os 

ângulos apresentados nos protocolos descritos na literatura não são iguais àqueles 

traçados pela radiografia, devido ao fato de que os autores identificam com 

marcadores reflexivos apenas os processos espinhosos de C1, C2, C4 e C7 sem se 

preocupar se a inclinação de suas retas acompanham a inclinação da vértebra e dos 

processos espinhosos tomados como padrão para o cálculo do ângulo de Cobb.  

 O estudo de Iunes avalia o ângulo de lordose cervical a partir de uma 

marcação do processo espinhoso de C1 e C7 e determina a inclinação das retas do 

ângulo através da aplicação de uma reta vertical e paralela ao avaliado a uma 

distância de 15 cm a partir do calcanhar deste (IUNES  et al., 2005). Já Weber e 

colaboradores mensuraram a curvatura cervical pela medida linear da distância 

horizontal a partir de uma linha tangente vertical, no vértice da cifose torácica e o 

ponto do vértice da concavidade cervical (WEBER  et al., 2012). Um outro estudo 

traça um ângulode lordose cervical aberto onde seu vértice parte do processo 

espinho de C4 e seu lados vão em direção aos processos espinhosos de  C2  e C7 

(GADOTTI  et al., 2013). 

 Como a análise fotográfica não permite a visualização das inclinações 

vertebrais, foi realizado pelos autores do presente estudo em parceria com 

professores de matemática, uma análise anatômica e biomecânica, para indicar uma 

inclinação de reta o mais próximo possível do ângulo de Cobb, tendo em vista que 

não existe uma inclinição padrão de vértebra, esta é individualizada de acordo com 

as características estruturais da coluna de cada pessoa.  

 Foi realizado nos dez primeiros avaliados da presente pesquisa uma análise 

biomecânica comparativa entre as imagens fotográficas e radiográficas de um 

mesmo paciente, buscando encontrar uma correspondência entre as retas traçadas 

a partir da inclinação das vértebras utilizadas como referência anatômica para o 

traçado do ângulo de Cobb e marcas ósseas ou órgãos do sentido que possam ser 
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visualizados a partir das fotografias. Esta observação anatômica demostrou que 

normalmente o grau de inclinação de C7 direciona-se à junção entre o pescoço e o 

tronco, conforme verifica-se na figura 2. Foi verificado ainda que, a inclinação de C1 

acompanha o grau de extensão da cabeça, avaliado pela posição da base de 

implantação do nariz ao crânio, próximo à glabela.  

 No entanto, também foi constatado que o grau de anteriorização da cabeça 

pode reposicionar o corpo de C1 mais a frente, podendo ser utilizado como um fator 

de correção da inclinação do corpo de C1, igualmente à quantidade de lordose 

(Figura 2).Nesse contexto, para estimar a inclinação vertebral do corpo de C1, este 

protocolo considerou o grau de hiperlordose, medida pela distância entre a linha que 

une as bordas internas dos processos espinhosos de C1 e C7 à pele da voluntária; e 

o grau de anteriorização da cabeça, dada pela distância entre a linha que marca o 

centro do corpo do paciente ao meato acústico externo. A inclinação de C7 foi 

determinada pela palpação de seu processo espinhoso e o ponto de junção entre o 

pescoço e o tronco (GAY, 1993; TAKESHITA  et al., 2001) (Figura 2).  

 Ante o exposto, entende-se, que é fundamental que todo procedimento 

empregado no protocolo de avaliação biofotogramétrico, para avaliação do ângulo 

de curvatura cervical no plano sagital, tenha características de acurácia e 

confiabilidade com cuidado na descrição de cada etapa contida em seus métodos 

(WHITING  et al., 2003; SOUZA  et al., 2009). Certamente, a precisão nos protocolos 

de mensuração do ângulo de curvatura cervial, permite a realização de uma 

constante medição da taxa de melhoria destas alterações posturais após a terapia 

corretiva, sem provocar danos à saúde do paciente.  

 

Figura 2: Pontos de referência anatômica para traçado angular da curvatura cervical 

A: Inclinação real do corpo vertebral de C1 e da superfície inferior do corpo de C7; B:    

Cálculo do grau de hiperlordose (D) e de anteriorização da cabeça (A); C: Traçado 

da linha de referência da inclinação do corpo de C1; D: Equivalência entre a 

mensuração ângular da curvatura cervical pelos métodos de Cobb e 

biofotogramétrico.  
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                       Fonte: Elaborado pelas autoras 

Legenda: A= grau de anteriorização da cabeça; D= Medida da hiperlordose; FC= Fator de correção 

da inclinação de C1 

 

3.5 CONCEITOS DE ACURÁCIA E CONFIABILIDADE  

  

 Fazer um diagnóstico clínico útil implica classificar o problema de saúde 

apresentado pelo paciente. Esta classificação de diagnóstico pode resultar na 

confirmação ou exclusão da presença de uma determinada doença, ou na escolha 

de uma doença ou de um conjunto de possíveis doenças presentes 

simultaneamente. No entanto, às vezes, a realização desta classificação não vale a 

pena, por esta razão deve-se sempre considerar o saldo entre o ganho esperado na 

certeza, o ônus de fazer um diagnóstico definitivo e a relevância das consequências 

terapêuticas (BOSSUYT  et al., 2004).  

 Tais avaliações são fundamentais para orientar o uso de determinado teste 

diagnóstico, especialmente para o amplo uso em serviços de saúde pública. A 

qualidade e a precisão do estudo, seu rigor metodológico e a qualidade dos dados 

obtidos dependem de fatores que devem ser aferidos e considerados, sendo um 
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passo vital na avaliação de novos testes e de tecnologias de diagnósticos já 

existentes (OLIVEIRA ; GOMES & TOSCANO, 2011). 

 Estudos de acurácia diagnóstica são realizados através da comparação entre 

um ou mais testes com os resultados obtidos com o teste considerado como padrão 

de referência, ou padrão ouro, sobre os mesmos assuntos. Possuem estrutura de 

base comum, onde um ou mais testes são avaliados, com a finalidade de detectar ou 

prever uma condição de destino. A condição alvo pode referir-se à presença ou 

estadiamento de uma doença em particular, a um estado de saúde, ou qualquer 

outra condição identificável dentro de um paciente, tais como um estado de saúde 

que exija ação clínica rápida, como a iniciação, modificação ou término do 

tratamento (BOSSUYT  et al., 2004).  

 O termo acurácia se refere à quantidade de concordância entre os resultados 

do teste índice e os do padrão de referência. A acurácia diagnóstica pode ser 

expressa de várias maneiras numéricas, incluindo a sensibilidade, especificidade, 

razão de verossimilhança, valores preditivos e áreas sob as curvas Receiver 

operating characteristic (ROC) (BOSSUYT  et al., 2003). 

 A sensibilidade é definida como a proporção de indivíduos com a doença, 

para as quais o teste fornece a reposta correta (teste positivo), demonstrando a 

capacidade do teste em diagnosticar corretamente os indivíduos doentes. Já 

especificidade é entendida como a proporção de sujeitos sem a doença, para os 

quais o teste fornece a resposta correta (teste negativo), ou seja, é a capacidade 

que o teste possui em diagnosticar corretamente os indivíduos sadios (ANDRADE &  

ZICKER, 2003; HULLEY  et al., 2008).  

 O valor preditivo positivo é a probabilidade de o paciente estar doente entre 

aqueles que tiveram o teste positivo, onde o clínico frequentemente se vê frente a 

essa situação ao receber um paciente com um resultado de exame (positivo ou 

negativo), devendo interpretá-lo adequadamente. Já o valor preditivo negativo é a 

probabilidade de o paciente estar sadio entre os que tiveram o teste negativo. Desta 

forma, quanto mais sensível for um teste, melhor será seu valor preditivo negativo, 

isto é, maior será a certeza de que uma pessoa com resultado negativo não tem a 

doença em estudo. Da mesma maneira quanto mais específico for um teste, melhor 

será seu valor preditivo positivo, demonstrando maior certeza de que uma pessoa 

com resultado positivo tenha a doença em estudo (MENEZES &  SANTOS, 1999). 
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 A razão de verossimilhança descreve o desempenho de um teste de 

diagnóstico, visto que indica como e quanto determinado resultado muda a 

probabilidade da presença da doença, dada uma probabilidade pré-teste, ou 

prevalência, conhecida da condição sob investigação. Por esta razão, e da mesma 

forma pelas vantagens de fácil compreensão para confirmação ou exclusão de 

diagnóstico, vem sendo considerada a melhor medida de acurácia de um teste de 

diagnóstico (NEVES ; DIAS & DA CUNHA, 2003).  

 O desempenho do teste de acurácia de diagnóstico depende da ausência de 

erros de precisão, representado pelo termo "viés" que se refere à diferença entre as 

medidas observadas no teste índice e as verdadeiras medidas observadas pelo 

padrão-ouro. A variabilidade na execução, processamento ou leitura do teste índice 

ou o de referência afeta as medidas de acurácia diagnóstica, sendo por esta razão, 

a experiência profissional, o conhecimento, e o treinamento prévio para melhorar a 

interpretação, fatores que reduzem a intervariação (BOSSUYT  et al., 2003).  

 Os viéses característicos dos estudos de acurácia de diagnóstico são o de 

verificação, seleção, revisão e incorporação. Quando nem todos os sujeitos são 

avaliados da mesma maneira pelo padrão ouro é observado o viés de verificação. 

Um indivíduo não avaliado com o padrão de referência pode ter a condição que está 

sendo investigada e superestimar a acurácia do teste de diagnóstico. O viés de 

revisão ocorre quando não há cegamento do avaliador quanto ao resultado do outro 

teste. Os testes índice e de referência precisam ser aplicados de forma 

independente, para que não haja influências recíprocas, através do conhecimento 

dos demais resultados. Quanto ao viés de seleção, este ocorre quando os sujeitos 

do estudo não são representativos da população na qual o teste é tipicamente 

aplicado na prática clínica. Com relação ao viés de incorporação este ocorre quando 

o padrão de referência inclui o teste diagnóstico que está sendo estudado (HULLEY  

et al., 2008).     

 A Confiabilidade e concordância são questões de grande importância na 

classificação e desenvolvimento de novos instrumentos de diagnósticos, pois 

retratam uma garantia de qualidade na condução de estudos clínicos. Seus 

resultados fornecem informações sobre a quantidade de erro inerente a qualquer 

diagnóstico ou medição realizados (TERWEE  et al., 2007; KOTTNER  et al., 2011a). 

A confiabilidade interexaminadores ou reprodutibilidade é o grau em que dois ou 

mais avaliadores alcançam resultados idênticos em condições semelhantes. Já a 
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confiabilidade intraexaminador ou repetibilidade é o grau de proximidade entre as 

pontuações ou classificações obtidas pelo mesmo examinador sob mesmas 

condições em diferentes ocasiões. Estas estimativas são necessárias para 

determinar a quantidade de erro na classificação ou pontuação de testes e 

procedimentos de identificação, e não para avaliar a validade dos resultados 

(TERWEE  et al., 2007). 

 A confiabilidade pode ser definida como a proporção de variabilidade entre 

indivíduos ou objetos de todas as medições na amostra. Já a concordância é o grau 

em que as pontuações ou classificações são idênticas (KOTTNER  et al., 2011a). A 

confiabilidade e concordância não são propriedades fixas de ferramentas de 

medição, mas, sim, o produto de interações entre as ferramentas, sujeitos e objetos, 

podendo variar de acordo com o intervalo de tempo entre repetidas medições. No 

âmbito da avaliação dos resultados do estudo, estas propriedades são apenas 

interpretáveis quando a configuração de medição é suficientemente descrita no 

método. Desta forma, é necessário padronizar o processo de medição e sua 

complexidade, para minimizar viés (KOTTNER  et al., 2011a). 

 Diante do exposto verificou-se que, para melhorar o campo de avaliação de 

propriedades de medida e informar a qualidade das medições, é de extrema 

importância chegar-se a um consenso sobre a terminologia e definições do estudo 

de acurácia. As propriedades de medição são definidas como as características do 

instrumento que reflete sua qualidade (TERWEE  et al., 2007). Além disso é 

necessário que os estudos tenham as características exigidas e avaliadas pela 

ferramenta de avaliação da qualidade de estudos de acurácia (QUADAS) (WHITING  

et al., 2003) o  

 A falta da descrição dos métodos utilizados em cada etapa das avaliações 

posturais biofotogramétricas, é considerada como um dos fatores que pode 

demonstrar evidências de que os protocolos ainda não são suficientes quanto à 

acurácia e confiabilidade. Os protocolos não acurados podem até ser usados como 

acompanhamento clínico para verificar nível de piora, manutenção e melhora dos 

quadros, mas não representam a medida real do ângulo de curvatura cervical, e não 

podem, portanto, substituir os métodos de referência de avaliação postural, tais 

como ângulo de Cobb (LAU ; CHIU & LAM, 2010; SANTOS  et al., 2011).  

 Até o presente momento, apenas dois estudos avaliam o ângulo de lordose 

cervical através de um protocolo biofotogramétrico comparando-o com a radiografia 
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(WEBER  et al., 2012; GADOTTI &  MAGEE, 2013). No entanto, apenas um 

(WEBER  et al., 2012) estudo analisa se a medida angular calculada através da 

biofotogrametria pode ser substituída pelos valores encontrados pela radiografia, 

porém, devido às suas fragilidades metodológicas quanto à análise estatística ( uso 

de correlação ao invés do diagrama de Bland- Altman) , além da variabilidade e falta 

de sobreposição no traçado angular da curvatura cervical entre os testes índex e o 

padrão ouro, o estudo conclui que a biofotogrametria não é um instrumeto validado 

para mensuração do ângulo de lordose cervical. 

 O estudo de Gadotti e Magee (GADOTTI  et al., 2013) avalia apenas a 

confiabilidade intra e interexaminador de um protocolo biofotogramétrico em 

mulheres assintomáticas com o IMC normal encontrando uma boa confiabilidade 

(ICC= 0.98). Nenhum estudo avalia a capacidade do protocolo em diagnosticar a 

hiperlordose cervical.  

 Desta forma, este estudo tem como objetivo avaliar a acurácia da 

biofotogrametria computadorizada no diagnóstico de hiperlordose cervical 

(considerando-se a radiografia como o padrão-ouro); e a confiabilidade inter e 

intraexaminador de um protocolo de avaliação biofotogramétrico na mensuração do 

ângulo de curvatura cervical no plano sagital, composto pelos seguintes métodos: 1) 

Palpação e marcação dos pontos anatômicos de referência; 2) Organização do 

ambiente para captura da fotografia 3) Posicionamento do paciente para captura das 

imagens fotográfica eradiográfica; 4) Traçado e medida do ângulo de curvatura 

cervical através da biofotogrametria com o software CorelDraw; 5) Traçado e medida 

do ângulo através do ângulo de Cobb C1-C7; e 6) Classificação da curvatura cervical 

por ambos os métodos.  
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4 JUSTIFICATIVA  

  

As diversas técnicas de tratamento fisioterapêuticos podem ser mais 

convincentes e persuasivos, a médicos e pacientes, se a postura puder ser 

demonstrada através de parâmetros quantitativos, antes e após a realização da 

técnica reabilitativa, através de protocolos de avaliação postural inócuos, de fácil 

aplicabilidade, baixo custo, acurados e de alta confiabilidade.  

A eficácia das técnicas de correção postural, por muitas vezes, é questionada 

pela comunidade científica e por pacientes que não apresentam melhoras em suas 

queixas, e isto pode ser, em parte, devido à falta de ferramentas clínicas de 

mensuração quantitativa para monitorar mudanças sutis na funcionalidade e postura 

da coluna ao longo do tempo. Somado a isto, as conclusões obtidas através de uma 

avaliação postural bem feita são consideradas como fatores determinantes para 

escolha adequada do método terapêutico mais indicado para cada alteração postural 

específica, com o objetivo de garantir a evolução do paciente. 

Os resultados de uma intervenção demonstrados com o auxílio de números, 

que permitam quantificar a progressão de um paciente em um determinado período 

de tempo, podem ilustrar satisfatoriamente a qualidade e eficácia da técnica 

aplicada. Isso pode possibilitar uma maior segurança ao fisioterapeuta durante a 

prática de condutas, com maior clareza e objetividade na apresentação dos seus 

resultados clínicos. Assim, consequentemente, haverá uma maior valorização do 

fisioterapeuta entre a classe médica e a população de forma geral..  

Até o momento apenas o exame radiográfico pode ser adotado como método 

acurado na medição do ângulo de curvatura cervical. No entanto, seu uso contínuo 

pode provocar danos à saúde do paciente. Ademais, a qualidade da imagem muitas 

vezes dificulta a identificação correta dos pontos anatômicos, sendo necessária a 

recorrência do exame para melhor análise em um curto período, o que aumenta 

ainda mais a exposição do indivíduo à radiação e suas consequências. 

Na prática clínica, o fisioterapeuta necessita avaliar constantamente, a cada 

sessão, a evolução e as queixas dos pacientes, necessitando, assim de ferramentas 

que evitem a contínua exposição à radiação. A ferramenta proposta pelo presente 

estudo deverá conter características de acurácia e confiabilidade para assim 

proporcionar um benefício à comunidade científica, aos profissionais da saúde e 

principalmente, à população acometida pelas dores cervicais.  
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5 OBJETIVOS 

  

 Os objetivos dessa dissertação consistiram em desenvolver e testar a 

acurácia e confiabilidade de um novo protocolo de avaliação da lordose cervical e 

foram subdivididos de acordo com os dois tipos de estudo apresentados: A revisão 

sistemática e os protocolos de acurácia na palpação do processo espinhosos de C7 

e de diagnóstico da hiperlordose cervical (2 artigos). 

 

5.1 ARTIGO 1 

Objetivo Geral 

 Verificar a concordância, acurácia e confiabilidade dos protocolos 

biofotogramétricos de avaliação do ângulo de lordose cervical, disponíveis na 

literatura, em uma população adulta entre 18-59 anos. 

5.2 ARTIGO 2 

Objetivo Geral 

 Avaliar a acurácia e a confiabilidade interexaminadores de um protocolo de 

palpação para identificação do processo espinhoso (PE) de C7, comparando com a 

radiografia.  

 

Objetivos Específicos: 

a) Identificar se o peso, a altura, a idade, o IMC e a espessura dos tecidos 

moles na região cervical se correlacionam com a acurácia palpatória. 

 

5.3 ARTIGO 3 

Objetivo Geral 

 Estimar a acurácia diagnóstica de um protocolo de avaliação 

biofotogramétrico para o diagnóstico da hiperlordose cervical, em comparação com a 

radiografia, bem como sua confiabilidade intra e interexaminadores na mensuração 

do ângulo de curvatura cervical no plano sagital. 
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Objetivos específicos 

 No diagnóstico de hiperlordose cervical, através da biofotogrametria 

computadorizada, utilizando a radiografia como referência padrão: 

a) Estimar sua sensibilidade; 

b) Estabelecer sua especificidade; 

c) Determinar seus valores preditivos positivos e negativos; 

d) Determinar suas razões de verossimilhança positiva e negativa 

e) Calcular a curva ROC; 

 

 Na mensuração do ângulo de curvatura cervical através da Biofotogrametria: 

a) Determinar a concordância de mensuração entre os valores angulares obtidos 

através da biofotogrametria computadorizada e da radiografia; 

b) Determinar a confiabilidade interexaminadores dos valores do ângulo de 

lordose cervical da biofotogrametria comparado à radiografia; 

c) Determinar a confiabilidade interexaminadores do protocolo biofotogramétrico; 

d) Determinar a confiabilidade intrarexaminador do protocolo biofotogramétrico. 
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6 MÉTODOS 

 Da mesma forma como nos objetivos, os métodos desta dissertação foram 

divididos de acordo com os 2 tipos de estudos: (I) Estudo de revisão sistemática e 

(II) Estudos de acurácia na palpação de C7 e no diagnóstico da hiperlordose. 

 

6.1 MÉTODOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 A revisão sistemática foi guiada de acordo com o guideline Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) (MOHER  et 

al., 2009). 

 

6.1.1 Critérios de Inclusão   

 Foram incluídos estudos que tivessem como objetivo primário ou secundário a 

avaliação quantitativa do ângulo de lordose cervical no plano sagital, sem restrição 

linguística publicados até março de 2016. Não houve restrição quanto ao software 

utilizado para análise das fotos. A amostra deveria ser composta por homens e/ou 

mulheres entre 18 e 59 anos, sem restrição de raça e nacionalidade.  

 Foram analisados estudos cujo o teste índex fosse o protocolo de 

biofotogrametria computadorizada em perfil lateral, no qual foi avaliado o método de 

palpação anatômica empregado, os pontos de referência anatômicos selecionados, 

o desenho do traçado angular e o software utilizado. Com relação ao padrão-ouro, 

só entravam os estudos que utilizaram a radiografia na postura ortostática no plano 

sagital como padrão-ouro foi a. Os desfechos analisados foram a confiabilidade inter 

e intra examinador, concordância entre os valores angulares obtidos através da 

biofotogrametria e da radiografia e informações referentes à acurácia do método 

(sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos, razão de 

verossimilhança positiva e negativa).  

 

6.1.2 Critérios de exclusão  

 Foram excluídos estudos que avaliassem pacientes com doenças ou 

desordens que impedissem o ortostatismo e com diagnóstico de escoliose maior que 

20°; e estudos que verificassem apenas outros ângulos relacionados com a postura 

cervical, tais como ângulo craniocervical e de anteriorização da cabeça; 
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 Estes critérios de elegibilidade foram escolhidos para garantir que o objetivo e 

os dados originais dos artigos, para mensuração do ângulo de lordose cervical no 

plano sagital, pudessem ser generalizados a uma a população sugestiva de utilizar o 

protocolo de avaliação biofotogramétrico (teste índex) na prática clínica. 

 

6.1.3 Estratégia de busca na base de dados 

 A pesquisa foi realizada nas bases de dados MEDLINE via PUBMED, Lilacs, 

CINAHL, Scopus, ScienceDirect e Web of Science. A busca foi realizada utilizando 

termos de três áreas de estudo distintas: postura cervical (cervical, posture, 

craniocervical, evaluation, lordosis, “cervical angle”, “spine curvatures”, “cervical 

spine”, “cervical posture” e “posture evaluation”); propriedades psicométricas de 

estudos de acurácia de diagnóstico (reliability, validity, accuracy), e métodos de 

avaliação do ângulo de lordose cervical (photogrammetry e radiography).  

 Os operadores boleanos “OR” e “AND” foram usados para combinar os 

termos entre cada uma das áreas de estudo e as estratégias de busca foram as 

seguintes: Posture AND  Lordosis (Spine Curvatures) not scoliosis; (cervical and 

posture) and photogrammetry and lordosis; Posture AND  Lordosis (Spine 

Curvatures) not scoliosis; (cervical and posture) and photogrammetry and lordosis; 

photogrammetry  AND  Craniocervical  AND  posture ; (Cervical and posture)  and  

photogrammetry; Evaluation AND photogrammetry AND (craniocervical posture); 

((cervical angle) AND photogrammetry) AND reliability ; ((posture evaluation)) AND 

(cervical spine)) AND photogrammetry;  ("cervical posture") AND photogrammetry ; 

((evaluation) AND photogrammetry) AND (craniocervical posture) ; (craniovertebral 

angle) AND validity. 

 

6.1.4 Seleção dos estudos e extração dos dados 

 Inicialmente, dois revisores independentes retiraram da lista de seleção, na 

tela do computador, todos os artigos repetidos. Foi realizada uma análise com base 

no título e resumo de cada artigo que restaram, para excluir  os estudos que não 

sugerissem os critérios de elegibilidade. Os revisores identificaram os artigos a 

serem incorporados na revisão, através dos critérios de elegibilidade definido no 

protocolo previamente estabelecido disponível com os autores, para que assim fosse 

realizada a leitura do texto completo. Em seguida, possíveis desacordos foram 

resolvidos por discussão e todos os itens foram esclarecidos. 
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 Para análise de concordância da elegibilidade dos artigos pelos revisores foi 

calculado o índice Kappa. Para este cálculo foi solicitado que os revisores de forma 

cega, classificassem em cada artigo obtido a presença, ausência ou incerteza dos 

seguintes critérios de elegibilidade: amostra em adultos, análise postural da região 

cervical, utilização da radiografa ou fotogrametria para avaliação do ângulo cervical e 

análise de concordância, validade e/ou confiabilidade.  O processo de identificação, 

seleção e inclusão dos estudos foi apresentado através de um fluxograma, baseado 

no guideline PRISMA (MOHER  et al., 2009). 

 Os textos completos dos artigos potencialmente relevantes foram 

recuperados para extração de dados. As listas de referências dos artigos incluídos 

foram checadas, de forma independente pelos mesmos revisores, no intuito de 

identificar outros possíveis estudos de serem incluídos na pesquisa e que não foram 

encontrados na busca eletrônica. 

 

6.1.5 Avaliação da qualidade metodológica dos artigos incluídos 

 A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi avaliada com base 

em duas ferramentas. A primeira é a de avaliação de qualidade dos estudos de 

acurácia de diagnósticos Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 

(QUADAS II); e a segunda ferramenta avalia a qualidade de estudos de 

confiabilidade de diagnóstico Quality Appraisal Tool for Studies of Diagnostic 

Reliability (QAREL). Cada ferramenta é composta de 14 e 11 itens, respectivamente, 

que precisam ser classificadas da seguinte forma: sim, não ou incerto. Estas 

ferramentas avaliam quatro domínios: seleção de pacientes, teste avaliado (índex), 

padrão-ouro, e o fluxo e tempo entre os testes. Para cada domínio é verificada a 

qualidade através da avaliação de risco de viés ou validade interna, aplicabilidade ou 

validade externa e relato. Além disso, também é avaliado o nível em que as 

estimativas de precisão do diagnóstico não foram citados, e o nível em que os 

resultados de um estudo podem ser aplicadas a pacientes na prática clínica 

(WHITING  et al., 2003; LUCAS  et al., 2010).  

 Desta forma, foi criada uma única tabela sintetizando os itens oriundos do 

QUADAS II e do QAREL e outros critérios sugeridos pelo guideline Standards for 

Reporting Studies of Diagnostic Accuracy (STARD), utilizado para orientar o 

manuscrito e transparência de estudos de acurácia (BOSSUYT  et al., 2003). Dos 14 

itens do QUADAS, três foram excluídos, sendo eles os itens 3, 6 e 12. O item 3 



44 

 

questiona se o padrão ouro é o indicado para a situação em questão e o 6 pergunta 

se toda a amostra foi submetida ao mesmo padrão-ouro. No entanto, foi bem 

definido no protocolo que só entrariam estudos cujo padrão ouro fosse a radiografia, 

sendo portanto, dois questionamentos redundantes.  

 O item 12 questiona se dados clínicos do paciente eram os mesmos 

disponíveis quando os resultados dos testes foram interpretados na prática clínica 

para que não haja influência no seu resultado. No entanto, como o desfecho 

analisado é o ângulo de lordose cervical, esta informação não apresenta relevância, 

por ser uma variável numérica e de difícil predição do valor exato do ângulo.  

 Além disso, os itens 8 e 9 do QUADAS, que questionam se o estudo forneceu 

detalhes suficiente para reproduzir o padrão ouro e teste índex, respectivamente, 

foram desmembrados em dois tópicos isolados. O primeiro, indaga a descrição da 

experiência e ou treinamento dos avaliadores para cada teste avaliado. O segundo 

tópico interroga a existência da descrição do procedimento de cada teste. Isto foi 

realizado baseado nas exigências do STARD que também se fez a necessidade de 

acrescentar os itens 23, 24 e 25 (BOSSUYT  et al., 2003).  

 Em relação ao QAREL, os itens 1, 2, 5 e 10 são semelhantes ao QUADAS, 

por esta razão foram excluídos. Foram acrescentados na análise da qualidade 

metodológica desta revisão os itens 3, 4, 8, 9 e 11, que se referem ao 

mascaramento dos achados dos demais avaliadores, mascaramento em relação à 

primeira avaliação, ocorrência de variação na ordem de avaliação, suficiente 

intervalo de tempo entre as mensurações e adequação do método estatístico 

utilizado, respectivamente. Os itens 6 e 7 do QAREL foram excluídos pelo mesmo 

motivo da exclusão do item 12 do QUADAS.  

 A avaliação da qualidade foi realizada a partir dos itens selecionados para 

este estudo, conforme descrito anteriormente, por dois revisores independentes em 

momentos distintos.  

 

6.1.6 Análise estatística  

 . Foi realizada uma análise descritiva dos estudos incluídos.Não foi executada 

meta-análise devido à heterogeneidade dos testes, dos participantes e das análises 

dos estudos selecionados para esta revisão. Foi verificado uma limitação da 
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quantidade de estudos que mensuravam o ângulo de lordose cervical da mesma 

maneira e com comparações semelhantes ao padrão-ouro.   

6.2 MÉTODOS DO ESTUDO DE ACURÁCIA DE DIAGNÓSTICO E 

CONFIABILIDADE  

 

6.2.1 Desenho do estudo   

 Trata-se de um estudo piloto de acurácia de diagnóstico, confiabilidade e 

concordância, do tipo transversal, guiado pelas recomendações do Standard for 

Reporting of Diagnostic Accuracy (STARD) (BOSSUYT  et al., 2004). É também um 

estudo de concordância e confiabilidade intra e interexaminadores e guiado pelo 

Consensus based Standards for the selection of health Measurement Instruments 

(COSMIN) e Guideline for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRAAS), 

respectivamente (MOKKINK  et al., 2009; KOTTNER  et al., 2011b). 

 

6.2.2 Local e período do estudo 

O estudo foi realizado no setor de radiologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no período entre os meses de 

outubro de 2014 à março de 2016. 

6.2.3 Aspectos éticos 

 Os procedimentos experimentais do estudo foram elaborados seguindo as 

diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

CEP/CCS/UFPE sob CAAE – 35421514.8.0000.5208 (ANEXO 2). Todas as 

participantes foram esclarecidas sobre o objetivo, procedimentos, relevância, riscos 

e benefícios do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE 1). 

 No caso da participante apresentar alguma disfunção musculoesquelética, 

esta foi encaminhada à disciplina de Fisioterapia Aplicada à Reumatologia no 

Departamento de Fisioterapia da UFPE, sob responsabilidade da professora Gisela 

Rocha de Siqueira (ANEXO 3),  para realização de tratamento fisioterapêutico. Após 
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a obtenção do raio-x e da imagem fotográfica, todas as pacientes receberam uma 

cartilha com orientações posturais durante a realização das atividades de vida diária 

(APÊNDICE 2). 

 

6.2.4 População do estudo 

Mulheres entre 18 e 60 anos que procuraram o setor de Radiologia do HC-

UFPE, no período de estudo supramencionado, com presença de dor cervical 

estática e/ou dinâmica e solicitação prévia de radiografia da coluna cervical na 

incidência perfil lateral direita no momento da coleta de dados. 

A amostra foi exclusivamente feminina, devido ao fato das mulheres 

apresentarem 1,24 vezes a chance de manifestar dor na cervical do que indivíduos 

do sexo masculino, somado ao fato de que foi constatado, em investigação prévia à 

coleta, que a proporção de homens que procuravam o serviço de radiologia do HC-

UFPE era de um para cada 14 mulheres (FERREIRA  et al., 2011). 

 

6.2.5. Amostra   

6.2.5.1 Amostragem 

 A amostragem foi do tipo não-probabilística, obtida de forma sequencial, por 

conveniência, de acordo com os critérios de elegibilidade. 

 

6.2.5.2 Tamanho amostral 

Por se tratar de um estudo piloto, a amostra foi composta de 25 mulheres no 

estudo de acurácia na palpação do processo espinhoso de C7 e 19 no estudo de 

acurácia no diagnóstico de hiperlordose cervical.  

 

6.2.6 Critérios de elegibilidade  

 

6.2.6.1 Critérios de Inclusão 

Mulheres entre 18 e 60 anos, com presença de dor na região cervical estática 

e/ou dinâmica, no momento da avaliação, com prévia solicitação médica do exame 

de raio-X da região cervical em incidência perfil lateral direita. 
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6.2.6.2 Critérios de Exclusão 

a) Presença de gravidez, doenças ou desordens que impedissem o ortostatismo 

no momento da realização da coleta de dados; 

b) Diagnóstico de escoliose maior que 20°; 

c) Presença de cirurgia prévia ou história de fratura de coluna, pelve ou 

membros inferiores; 

d) Espondilolistese; 

e) Espondilólise;  

f) Anormalidades ou má formação na coluna. 

 

6.2.7 Operacionalização das variáveis  

 

6.2.7.1 Variáveis Descritivas e independentes 

a)  Idade: variável quantitativa discreta expressa em anos completos, conforme 

informação da paciente no momento de sua seleção para ingressar no estudo. 

b)   Altura: Variável quantitativa contínua expressa em metros. Foi mensurada 

através de uma régua acoplada a balança mecânica. 

c)   Peso: Variável quantitativa contínua expressa em quilograma. Foi 

mensurada através de uma balança mecânica.. 

d)   Índice de massa corpórea (IMC): variável quantitativa contínua expressa em 

Kg/m2. Foi calculado através da relação entre o peso, em quilogramas, pela 

altura ao quadrado, em metros. 

e)  Classificação Nutricional: Variável categórica. Foram considerados eutróficos 

indivíduos com IMC menor ou igual 24,9; sobrepeso com IMC maior que 25 e 

menor que 30Kg/m2 e obesidade IMC maior que 30kg/m2. 

f) Espessura dos tecidos moles da região cervical: Variável dicotômica 

categorizada em sim e não. 

 

6.2.7.2 Variáveis Dependentes  

  

a)  Acurácia na palpação do processo espinhoso de C7: Variável dicotômica 

categorizada em sim e não. 
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b)  Sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos, razão  

de verossimilhança positivo e negativo e acurácia da hiperlordose cervical: 

Variável quantitativa contínua expressa em porcentagem; 

c) Diagrama de Bland-Altman: Variável quantitativa contínua expressa em graus. 

d)  Medida de erro palpatório: Variável quantitativa contínua expressa em 

milímetros e medida através da distância vertical entre o centro do marcador 

ao ponto de delimitação da superfície superior ou inferior do processo 

espinhoso de C7. 

e) Classificação da curvatura da coluna cervical: Variável categórica dicotômica, 

categorizada em (0) normal, (1) hiperlordose, obtidos através da 

biofotogrametria computadorizada e do ângulo de Cobb.  

f) Valores angulares do ângulo de lordose cervical: Variável contínua expressa 

em graus obtidos através do protocolo biofotogramétrico e da radiografia 

 

6.2.8  Treinamento dos avaliadores envolvidos na pesquisa 

 Para realização desta pesquisa participaram quatro avaliadores, sendo o 

avaliador 1, fisioterapeuta com cinco anos de experiência na prática clínica; o 

avaliador 2, também fisioterapeuta com 1 ano de experiência; o avaliador 3, 

fisioterapeuta com 10 anos de experiência; e por fim o avaliador 4 médico residente 

no segundo ano de radiologia. 

 Antes do início da coleta de dados, foi realizado um treinamento dos 

avaliadores 1 e 2 que participaram de todas as etapas do protocolo 

biofotogramétrico. O objetivo era dinamizar e uniformizar os procedimentos de 

coleta, evitando assim a atarapalhar a rotina do setor de radiologia do HC-UFPE e a 

ocorrência de erros durante o curso da pesquisa. 

 O treinamento foi composto de quatro encontros de 4 horas de duração, com 

o avaliador 3, para capacitação dos avaliadores 1 e 2 quanto ao método palpatório, 

para localização do ponto anatômico de referência (processo espinhoso de C7) de 

forma uniforme e eficaz, com posterior colocação dos marcadores reflexivos 

metálicos nestes locais. Estes mesmos avaliadores também adquiriram instruções 

quanto à localização e posicionamento dos pacientes no momento da realização dos 

exames; e quanto ao método de organização do ambiente utilizado para captura das 

imagens fotográficas. Nesse aspecto, os avaliadores também coletaram informações 
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acerca da disposição, determinação da correta distância, altura e nivelamento da 

câmera fotográfica. 

 Conjuntamente, estes mesmos avaliadores (1e 2) foram submetidos a outro 

tipo de treinamento, com o objetivo de padronizar o uso do software CorelDraw  v12, 

no que se refere à calibração da imagem e mensuração angular da curvatura 

cervical.  

 

6.2.9 Procedimento de coleta de dados  

 

 Antes de iniciar a coleta de dados, foi realizada uma sensibilização dos 

técnicos em radiologia do Hospital das Clínicas da UFPE pelo avaliador 1, sobre os 

objetivos e justificativa do estudo, e do método utilizado para captura das imagens 

fotográfica e radiográfica de forma semelhante.   

 O avaliador 2 identificava um possível enquadramento das voluntárias na 

pesquisa, através da aplicação de uma lista de checagem (APÊNDICE 3) para 

confirmar os critérios de elegibilidade. Visto que a voluntária enquadrava-se no perfil 

da amostra proposta, esta recebia informações sobre a pesquisa e era então 

convidada a participar do estudo e assinar o TCLE (Figura 3). O delineamento dos 

procedimentos de coleta de dados está disposto na figura 3. 
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 Figura 3: Delineamento metodológico do estudo 

 

 

6.2.10 Instrumentos de avaliação 

 

6.2.10.1 Preenchimento do formulário de avaliação e medida das variáveis 

antropométricas 

 

 O preenchimento do formulário de avaliação (APÊNDICE 4) foi realizado pelo 

avaliador 2, para obtenção de dados pessoais e antropométricos dos pacientes tais 

como, nome, endereço, telefone, email, sexo, idade, peso, altura e IMC. Também foi 

perguntada a justificativa da prescrição do exame radiográfico, e se existia 

ocorrência de outros sintomas musculoesqueléticos ou articulares, além da dor, com 

suas especificações.  
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 É importante ressaltar que os dados registrados neste formulário ficaram sob 

a responsabilidade do avaliador 3, e não foi divulgado aos demais avaliadores 

envolvidos neste estudo, que ficaram cegos quanto a estas informações. Neste 

mesmo formulário, posteriormente à realização de todas as avaliações, foram 

armazenados, também pelo avaliador 3, os registros dos valores angulares e a 

classificação das curvaturas da coluna, obtidos através dos dois métodos de 

avaliação (biofotogrameria e radiografia), pelos dois outros avaliadores em cada 

observação. O peso e a altura foram verificados através de uma balança mecânica 

antropométrica com precisão de 0,05 kg, Welmy® com régua acoplada, para 

posterior cálculo do índice de massa corpórea (IMC), dada pela divisão do peso em 

quilograma (Kg) pela altura em metro (m) ao quadrado.  

 

 6.2.10.2 Protocolo de Avaliação Postural   

  

 O protocolo de avaliação foi composto pelo método palpatório, para 

identificação dos pontos de referência anatômica; organização do ambiente para 

retirada de fotos; posicionamento do paciente; avaliação das imagens fotográficas e 

radiográficas; e classificação da curvatura cervical.  

 

a) Método Palpatório para identificação dos pontos de referência anatômica 

 Antes da realização do reconhecimento das vértebras, as pacientes foram 

orientadas a manter os cabelos amarrados, utilizar uma touca na cabeça, e colocar a 

vestimenta, utilizada rotineiramente no setor de radiologia do HC-UFPE, para que a 

região a ser palpada ficasse exposta, porém com preservação das partes íntimas. 

As voluntárias foram informadas do propósito da palpação antes do início do 

processo com o objetivo de evitar possíveis aflições ou embaraços (DUNK ; 

LALONDE & CALLAGHAN, 2005; SOUZA  et al., 2009; WEBER  et al., 2012). 

 O marcador utilizado para a análise da acurácia na palpação foi o eletrodo de 

eletrocardiograma por possuir uma parte metálica que pode ser visualizada através 

do raio-x. Além disso, estes eletrodos contêm adesivo que facilita a fixação na pele e 

foram recortados para aumentar a superfície de contato da parte metálica, facilitando 

assim o manuseio por parte dos avaliadores (DUNK ; LALONDE & CALLAGHAN, 

2005). Foi utilizado uma esfera de isopor cortada ao meio colada aos eletrodos de 
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eletrocardiograma para que fossem visualizadas na foto em perfil lateral e 

permitissem a posterior análise da confiabilidade intra e interexaminadores (Figura 

4).  

 

Figura 4: Montagem dos marcadores reflexivos metálicos com meia esfera de isopor 

para uso da análise da confiabilidade intra e interexaminadores 

 

                       

                          Fonte:Elaborado pela autora 

 

 Foi palpado, para servir como principal ponto de referência anatômica, para 

traçado do ângulo cervical, o processo espinhoso de C7, sendo sua palpação 

realizada com a paciente na postura sentada.  

 Fez-se uma solicitação para que a paciente realizasse uma inclinação anterior 

da cabeça para identificação visual da primeira apófise proeminente, que 

corresponde ao PE de C7. Em seguida, o avaliador, situado atrás da paciente, 

colocava o segundo e terceiro dedo na apófise espinhosa de C7 e T1 

respectivamente. A partir desta posição, o terapeuta, com uma mão na cabeça da 

paciente, realizava os movimentos de flexão e extensão, para verificar o 

deslocamento anterior do PE C7 sob T1; e em seguida os de rotação direita e 

esquerda sucessivamente, quantas vezes fossem necessário para identificação e 

verificação da sua mobilidade, pois o PE de T1 permanece imóvel (HUMPHREYS ; 

DELAHAYE & PETERSON, 2004; TIXA, 2006).  O marcador era então fixado na 

pele (Figura 5). 
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Figura 5: Método palpatório para identificação do processo espinhoso de C7   
                      

 
             Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: A= flexão ativa da cabeça para visualização da apófise proemninete que corresponde 
ao PE de C7. B= Extensão da cabeça ativa para verificar o deslocamento anterior do PE de C7 
sob T1. C= Rotação direita e esquerda ativa para verificar mobilidade do PE de C7. 

 

b) Organização do ambiente 

 A primeira foto foi capturada na mesma sala utilizada para a realização da 

primeira da radiografia. A câmera fotográfica digital utilizada foi a Sony Cyber-

 Shot DSC- H100 16.0 Mega Pixels, acoplada a um tripé nivelado para certificar que 

esta esteja a 90 graus, perpendicular ao solo, e paralela ao indivíduo a ser 

fotografado. Não foi  feito uso do zoom da câmera fotográfica (MIRANDA, 2014).  

 O tripé permaneceu a uma distância que poderia variar entre 80 à 100 

centímetros e a uma altura equivalente ao ângulo da mandíbula da paciente, sendo 

esta altura individual. No intuito de evitar a ocorrência de equívocos no momento da 

apuração dos dados, antes da captura de cada foto, os avaliadores 1 e 2 

preenchiam um checklist  (APÊNDICE 5) contendo todos os itens importantes para a 

organização do ambiente, posicionamento do paciente e captura da foto (Figura 6). 

(FURLANETTO  et al., 2011; SANTOS  et al., 2011; SOUZA  et al., 2011; MIRANDA, 

2014)  
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Figura 6: Organização do ambiente e posicionamento da voluntária                                   

 

                      Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: D= Distância entre a câmera e a paciente determinada pela distância entre o centro 
do tripé e a face lateral do pé da voluntária. H= Altura da câmera fotográfica que coincide com 
a altura do ângulo da mandíbula da paciente. 

 

c) Posicionamento dos pacientes e procedimento para retirada das imagens 

radiográficas e fotográficas. 

 Após a palpação e colocação do marcador reflexivo metálico no processo 

espinhoso de C7, as pacientes foram posicionadas para realização do Raio-x e 

consecutivamente a captura da primeira foto pelo avaliador 1. 

 Para isto, a participante, em perfil lateral direito, posicionava-se em cima de 

um tapete móvel de borracha azul com dimensão 10x40x20 centímetros com fitas 

adesivas coloridas coladas para orientação do posicionamento do calcanhar, da 

unha e da cabeça do 5° metatarso. A localiazação do tripé e do tapete de borracha 

foi demarcada no chão por uma caneta, evitando assim seu deslocamento e a perda 

das distâncias estabelecidas. A posição correta dos pés evita que ocorra erros de 

distância, rotação e oscilação corporais (VERONESI JUNIOR, 2008; MIRANDA, 

2014) (Figura 7). 

 A fim de reproduzir a posição natural da cabeça, foi solicitado que as 

voluntárias realizassem o movimentos de flexo-extensão em amplitude máxima e 

fosse diminuindo gradualmente o movimento até atingir a posição de repouso, que 

D 

H 
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permite a manutenção do olhar horizontal (posição de auto-equilíbrio). Esta posição 

era confirmada pelo uso do laser localizado no canto lateral do olho e direcionado 

parede (GADOTTI &  MAGEE, 2013).  Em ambas as fotos foi respeitada a posição e 

postura característica para a realização da radiografia. 

 

  Figura 7: Posicionamento dos pés. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A posição exigida durante a execução da radiografia da região cervical 

mantem o queixo levemente elevado, para retirá-lo da área a ser exposta, e os 

braços ao longo do corpo, com cuidado em conservar os ombros sem elevação. O 

feixe central do raio-x deve coincidir com o centro do receptor de imagem que 

permanece direcionado para o espaço intervertebral entre C4 e C5, com incisão 

perpendicular ao receptor de imagem e com uma distância foco-receptor variando 

entre 80 à 100 cm de acordo com o método de trabalho de cada técnico de 

radiologia do HC-UFPE (BONTRAGER, 2009; MÖLLER &  REIF, 2009). As 

pacientes só foram expostas à radiação uma única vez. 

 Posteriormente à realização da radiografia e da captura da primeira foto 

consecutivamente, os participantes eram analisados pelo avaliador 2. O intervalo 

preconizado entre as duas avaliações foi de 15 minutos para impedir que possíveis 

sinais da localização dos marcadores metálicos, colocados durante primeira 

avaliação, influenciasse o método palpatório do avaliador 2. Após novo 

procedimento palpatório, o avaliador 2 forneceu à voluntária a mesma orientação 

obtida durante a única realização do exame de raio-x, no que se refere à localização 

e posicionamento do corpo para captura da segunda imagem fotográfica, com a 
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finalidade de verificar a confiabilidade interexaminadores de todo o protocolo de 

avaliação biofotogramétrico testado.  

 A segunda avaliação também foi realizada no setor de radiologia do HC- 

UFPE, porém em ambiente diferente da primeira, para verificar se avaliador 2 

reproduz, independentemente, as mesmas condições de avaliação elaborada pelo 

avaliador 1. Todas as salas contavam com as mesmas condições climáticas e de 

iluminação, porém caso a iluminação fosse insatisfatória era utilizado o flash da 

câmera fotográfica. 

 

d) Análise das Imagens fotográficas e radiográficas 
                

            As imagens fotográficas coletadas por ambos os avaliadores foram transferidas 

para o computador pelo avaliador 3, para posterior entrega aos avaliadores 1 e 2, 

sendo a radiografia avaliada pelo médico. As imagens foram avaliadas através do 

software CorelDraw. Após um intervalo de quinze dias após a primeira análise, o 

avaliador 3 randomizava as imagens fotográficas de cada avaliador separadamente 

para que estes realizassem uma segunda análise das suas fotografias no intuito de 

verificar a confiabilidade interexaminadores na palpação do processo espinhoso de 

C7 e confiabilidade intra e interexaminadores na mensuração angular da curvatura 

cervical. 

 

Análise da acurácia e confiabilidade interexaminadores na palpação do PE de 

C7   

 Para análise de acurácia da palpação do processo espinhoso de C7 foram 

utilizadas as imagens radiográficas digitais e a interpretação, desenho e cálculos de 

distâncias lineares foram calculados através do software CorelDRAW  v.12 pelo 

avaliador 1. Antes de iniciar a análise foi realizada uma calibração da imagem, 

através da medida conhecida da semi esfera de isopor, utilizada como marcador 

anatômico para análise da confiabilidade interexaminadores da palpação.  

 A princípio foi delimitado no raio-x a área que corresponde ao PE de C7, por 

meio de linhas traçadas, a partir dos limites inferior e superior, e perpendicularmente 

direcionadas à superfície da pele (Figura 8A).  A acurácia da palpação foi  

categorizada em sim e não, sendo classificada como acurada quando o centro do 

marcador se situava no limite delimitado entre as linhas que representam as 
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superfícies superior e inferior do PE avaliado. Foi permitida essa amplitude devido a 

própria extensão da área do processo espinhoso e ao possível movimento da pele 

ocorrido pela mudança de decúbito da posição de palpação para a posição 

ortostática exigida para realização raio-x. 

 A medida de erro palpatória foi considerada zero quando o marcador estava 

dentro dos limites estabelecidos para a vértebra. Saindo dos limites era calculada a 

distância vertical entre o centro do marcador e o limite superior ou inferior da 

vértebra, em cada caso isolado. 

Figura 8: A: Imagem utilizada para análise da acurácia na palpação do processo 

espinhoso de C7 B: Análise da confiabilidade interexaminadores na palpação do 

processo espinhoso de C7.       

            

 Fonte: Elaborado pela autora 

Legenda: A= Delimitação da área correspondente ao processo esspinhoso de C7 e verificação do 

posicionamento do marcador metálico.B= Medida da distância entre o lóbulo da orelha e o centro do 

PE de c7 para análise da confiabilidade interexaminadores do procedimento palpatório 

 

 Como o código de ética em pesquisa no Brasil não permite a realização da 

radiografia apenas para fins científicos, não foi possível verificar a acurácia da 

palpação do avaliador 2 através da imagem radiográfica. Desta forma, os autores da 

presente pesquisa criaram um método de análise a partir das fotografias que 

permitisse avaliar a acurácia palpatória do segundo avaliador. Assim, para análise 

da confiabilidade interexaminadores cada avaliador calculou a distância entre o 

centro do PE de C7 e o lóbulo da orelha, para verificar se estes pontos foram 

posicionados de forma equivalente nas duas avaliações (Figura 8B). Os dados 
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obtidos pelo avaliador 1 foram armazenados e mantidos em sigilo para que o 

avaliador 2 não tivesse acesso às informações durante as suas análises. 

Mensuração e traçado do ângulo de curvatura cervical. 

 O ângulo de lordose cervical (Figura 9) foi traçado a partir de uma estimativa 

da inclinação dos corpos vertebrais de C1 e C7, elaborada a partir de uma prévia 

análise anatômica e biomecânica minuciosa  realizada pelos autores da presente 

pesquisa.   

 Nesse contexto, para estimar a inclinação vertebral do corpo de C1, este 

protocolo considerou o grau de hiperlordose, medida pela distância (D) entre a linha 

que une as bordas internas dos PEs de C1 e C7 ( Reta H) à pele da voluntária; e de 

anteriorização da cabeça, dada pela distância (A) entre a reta que delimita o centro 

do corpo do paciente (Reta P) ao meato acústico externo. A inclinação de C7 foi 

determinada pela palpação de seu processo espinhoso e o ponto que marca a 

junção entre o pescoço e o tronco (Figura 9) (GAY, 1993; TAKESHITA  et al., 2001). 

 Quatro pontos de referência anatômica foram utilizados para traçado das 

duas retas que determinaram o ângulo de lordose cervical. Para a reta 1, foram 

marcados o processo espinhoso de C7 e o ponto que delimita a transição entre o 

pescoço e o tronco, anteriormente, próximo ao manúbrio. Para a reta 2, foram 

considerados o processo espinhoso de C1 e o ponto que marca a base de 

implantação do nariz  ao crânio próximo à glabela. Com exceção do PE de C7, todos 

os outros pontos de referência anatômica foram marcados na própria fotografia 

através do uso do software, sendo a altura de C1 determinado pela altura do lóbulo 

da orelha. 

  O valor de “D”, em milímetro, foi somado ao valor de “A” para que 

pudéssemos determinar a inclinação da reta 2. Esta soma foi considerada como um 

fator de correção para aquelas que já possuíam alterações posturais, e foi 

denominada de “FC”. Uma reta com a mesma dimensão de “FC” foi traçada 

verticalmente para cima a partir da base do nariz e este novo ponto, ligada ao canal 

auditivo, delimitou a reta 2, sempre que houvesse a presença de anteriorização da 

cabeça e hiperlordose cervical na voluntária. 

 Caso não fosse detectada uma flexão da cabeça, verificado quando o canal 

auditivo ficava localizado posteriormente à reta “P”, ao invés de somar o valor de “D” 

com o valor de “A”, subtraia-se esses valores (D-A) e marcava-se um novo ponto a 
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partir de uma reta vertical traçada inferiormente a partir do ponto que marca o início 

do nariz (Figura 9). O ângulo foi traçado através da intersecção das retas 1 e 2. 

 

Figura 9: (A): Marcação dos pontos anatômicos de referência e cálculo da medida da 

hiperlordose e anteriorização da cabeça. (B): Fator de correção das alterações 

posturais. (C): Ângulo de lordose cervical 

 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 

LEGENDA: (A):Reta H=Linha que une as bordas internas dos processos espinhosos de C1 e 

C7. D= Distância calculada a partir do ponto de maior concavidade cervical até a reta H. Reta 

P= Reta que passa no centro do braço, correspondente ao fio de prumo. A= Distância que 

representa a anteriorização da cabeça calculada pela distância entre o canal auditivo e a reta 

P. (B) FC: Fator de correção calculado nas voluntárias com alteração postural de hiperlordose 

cervical e anteriorização da cabeça. É calculada pela soma da medida de A com D. (C): Reta 

1= Reta traçada que liga o processo espinhoso de C7 ao ponto de transição entre a cabeça e o 

pescoco próximo ao manúbrio. Reta 2= Reta que une o processo de C1 ao ponto que surge 

após cálculo do fator de correção  

 

 

Avaliação da acurácia no diagnóstico de hiperlordose cervical 

 As imagens radiográficas digitalizadas foram analisadas no computador pelo 

Avaliador 4 através do programa Agfa HealthCare N. V- SE Standalone versão 8. 9. 

1. 0, 2010. Este programa possui um comando para cálculo automático do ângulo 

Cobb, necessitando apenas da delimitação das extremidades vertebrais. .  

 O método utilizado para mensuração do ângulo de lordose cervical na 

radiografia,  foi o de Cobb C1-C7 (Figura 10), que consiste na intersecção de duas 
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retas perpendiculares a outras duas retas que partem do centro do corpo de C1 e da 

superfície inferior do corpo de C7 (HARRISON  et al., 2000).  

 Todas as imagens radiográficas das curvaturas cervicais foram realizadas pelos 

técnicos em plantão no HC-UFPE, no momento da coleta de dados, e o avaliador 4 

não teve acesso aos dados obtidos pelo protocolo biofotogramétrico e pelo formulário 

de avaliação, para que não houvesse conhecimento mútuo dos valores anotados 

 

Figura 10: Ângulo de curvatura cervical calculado pela radiografia, através do 
método de Cobb C1-C7.                              

                                    

                                       Fonte: Elaborado pela autora 

  

e) Classificação da curvatura cervical 

 

  O Valor normal funcional de lordose cervical varia de 20° a 40°, de acordo 

com o ângulo de Cobb C1-C7 , sendo considerado hiperlordose quando o ângulo for 

superior a 40° e retificação quando inferior a 20° (HARRISON  et al., 2004) 

 
 

6.2.11 Critérios para descontinuação do estudo 

 Caso os avaliadores 3 e 4 detectassem, através do exame radiográfico, 

alguma doença especificada no critério de exclusão que não tenha sido relatada, ou 

que não fosse do conhecimento da paciente, as imagens seriam excluídas da 

pesquisa. Imagens fotográficas e radiográficas de má qualidade ou em postura 

diferente do estipulado na pesquisa também não continuavam na análise do estudo.  
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6.2.12 Riscos de viéses 

 Para minimizar viés de revisão de diagnóstico, a aferição foi do tipo triplo-cega. 

O médico que avaliava as imagens radiográficas (Avaliador 4)  foi cego quanto às 

informações das pacientes contidas no formulário de avaliação (APÊNDICE 4) e os 

resultados do teste índex. O mesmo ocorreu com os avaliadores das imagens 

fotográficas (Avaliadores 1e 2), minimizando o viés de revisão. 

 As informações foram armazenadas em um banco de dados e a identificação 

das pacientes foi realizada através de um código de formulário (APÊNDICE 4), 

sendo as verdadeiras identidades de responsabilidade do avaliador 3, para posterior 

análise descritiva e estatística. Os dados foram transferidos para um banco de 

dados específico criado no programa Statistical Package for Science Studies 

(SPSS), versão 18. A digitação foi feita através de dupla entrada, por 2 digitadores 

independentes (Avaliadores 2 e 3), para posterior análise e correção de eventuais 

erros de digitação. Toda a análise de dados foi realizada por um único avaliador 

(Avaliador 3), com o objetivo de manter o mascaramento quanto às mensurações 

dos avaliadores de ambos os métodos.  

 Viés de espectro ou de seleção foi minimizado pelos critérios de inclusão 

específicos que evitam a presença de comorbidades e condição severa de alterações 

posturais  da coluna. Além disso, apenas foi recrutada pacientes com prévia 

prescrição médica para radiografia e presença de dor estática e/ou dinâmica na 

região cervical, incluindo assim apenas pacientes na dúvida quanto ao diagnóstico. 

 No intuito de evitar o viés de verificação, muito comum em estudos de 

acurácia de diagnóstico, onde se superestima a sensibilidade e subestima a 

especificidade, este estudo exigiu a obrigatoriedade da realização do método 

considerado como padrão-ouro, ou seja, todos os pacientes realizaram o exame 

radiográfico. Foi demonstrado um diagrama de fluxo para ilustrar o desenho do estudo 

e fornecer o exato número de participantes em cada fase, de forma transparente.  
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6.2.13  Fluxograma da pesquisa 

 

Figura 11: Fluxograma de captação e acompanhamento dos participantes de acordo com 

STARD 

 

 

 
           

        LEGENDA: ACC: Ângulo de curvatura cervical 
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6.2.14 Processamento e análise dos dados 

 

 Inicialmente foi realizada uma análise descritiva para caracterizar a amostra 

em relação às características biológicas e antropométricas das pacientes (Peso, 

altura e IMC; e idade) através de média, desvio padrão e intervalo de confiança. A 

análise da acurácia da palpação foi feita através de números absolutos e 

porcentagem. A medida de erro da palpação foi descrita em média e desvio-padrão. 

Os dados foram armazenados em uma tabela de contingência e as diferenças na 

precisão dos métodos de palpação foram testadas para significância estatística 

através do teste de qui-quadrado.  

 A investigação da associação entre classificação do IMC, presença de 

acúmulo gordura na cervical, hiperlordose e a acurácia palpatória do processo 

espinhosos de C7 foi investigada através do teste de qui-quadrado de Pearson ou 

de Fisher, quando apropriado. Foi realizada a análise da correlação do peso, altura, 

IMC com a medida do erro palpatório através do coeficiente de correlação de 

Pearson. Utilizou-se ANOVA para a análise da variância dos dados, e o nível de 

significância adotado foi de 5%.  

 Os resultados do teste índex (biofotogrametria) foram comparados com os 

resultados do teste padrão-ouro (ângulo de cobb) através de uma tabela 2x2 e a, 

partir desta, foram calculados a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 

e negativo e razão de verossimilhança positiva e negativa, com os respectivos 

intervalos de confiança a 95%. 

 A confiabilidade interexaminadores foi calculada de duas maneiras: através 

do índice de kappa, o qual atestou a confiabilidade no diagnóstico da Hiperlordose 

cervical; e através do coeficiente de correlação intraclasse (ICC), o qual avaliou a 

confiabilidade na mensuração do ângulo de lordose cervical através da 

biofotogrametria. A concordância de mensuração entre a biofotogrametria e a 

radiografia foi calculada pelo diagrama de Bland-Altman, representando assim o erro 

de medida angular entre os dois instrumentos. 
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7 RESULTADOS  

  . 

 Os resultados da pesquisa originaram um artigo de revisão sistemática e dois artigos 

científicos originais:  

 

7.1 Artigo 1: “ Concordância e confiabilidade dos protocolos biofotogramétrico na 
mensuração do ângulo de curvatura cervical: uma revisão sistemática” que foi 
submetido ao JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL 
THERAPEUTICS (qualis A1 para área 21 da CAPES). 

 
7.2 Artigo 2: “Acurácia E Confiabilidade Interexaminadores de um protocolo de 
palpação do processo espinhoso de C7 formado pela combinação de três métodos 
palpatórios tradicionais” à revista Manual Therapy (qualis A1 para área 21 da 
CAPES).  
 
 
7.3 Artigo 3: “ Acurácia de um novo protocolo biofotogramétrico no diagnóstico da 
hiperlordose e confiabilidade na mensuração do ângulo de curvatura cervical em 
adultos” que será submetido à revista Physioteraphy (qualis A1 para área 21 da 
CAPES).  
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados desta dissertação demonstram que não existe na literatura, até 

o presente momento, nenhum artigo que avalie a acurácia da biofotogrametria 

computadorizada em diagnosticar a hiperlordose cervical quando comparado à 

radiografia. No entanto, apesar dos estudos apresentarem viés de seleção e de 

revisão, e de não haver uma padronização nos métodos de traçado angular da 

lordose cervical, todos os estudos disponíveis indicaram uma boa confiabilidade intra 

e interexaminadores na mensuração do ângulo de lordose cervical testado. A 

concordância da técnica tem sido avaliada inadequadamente, utilizando o 

coeficiente de correlação ao invés da concordância de Bland-Altman, sem 

apresentação da média dos valores angulares de lordose, obtidos por cada método. 

 Em relação ao novo protocolo de avalição criado pelos autores do presente 

estudo, o procedimento palpatório do processo espinhoso de C7 apresentou uma 

forte acurácia (74%) por conter etapas que consistem na utilização de mais de um 

ponto de referência anatômica somado a manobras de mobilidade para confirmação 

da palpação. O peso foi identificado como fator correlacionado à inacurácia 

palpatória e a espessura aumentada dos tecidos moles na região cervical teve 

significância estatística na inacurácia palpatória. O procedimento palpatório do PE 

de C7 evidencionou uma excelente confiabilidade interexaminador (ICC= 0.996) que 

pode ser justificado pelo cuidado na descrição e treinamento dos avaliadores. 

 No que se refere à acurácia no diagnóstico da hiperlordose cervical o 

protocolo biofotogramétrico constatou ótimos valores das variáveis de acurácia, tais 

como sensibilidade (100%; 95%IC: 59,04-100%), especificidade (100%; 95%IC 

73.04-100%), valor preditivo positivo (100%; 95%IC: 59.04-100%), valor preditivo 

negativo (100%; 95%IC 73.04-100%), razão de verossimilhança negativa (0). A 

razão de verossimilhança positiva não pode ser calculada por falta de casos falso 

negativo identificado pela biofotogrametria. 

 Através da análise da razão de verossimilhança negativa identificamos que o 

protocolo biofotogramétrico tem uma alta capacidade em descartar a ocorrência da 

hiperlordose, uma vez que a probabilidade pós teste é nula. Sendo assim,  a 

biofotogrametria computadorizada pode ser considerada como um instrumento não 

invasivo e acurado no diagnóstico de hiperlordose cervical em adultos com presença 
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de dor, no entanto novos estudos com uma maostra maior devem ser realizados 

para verificar a validade externa desses achados.  

  Além disso, apresenta excelente confiabilidade intra (ICC= 0.99; 95%IC 0.97-

1) e interexaminadores (ICC=0.89; 95%IC 0.73-0.95) na mensuração do ângulo de 

curvatura cervical no plano sagital.  Na comparação da biofotogrametria com a 

radiografia, o instrumento foi considerado com confiabilidade moderada (ICC= 0.79; 

95%IC 0.54-0.91). Por fim, no que concerne à confiabilidade da biofotogrametria no 

diagnóstico da hiperlordose comparada ao raio-x, o instrumento demonstrou um 

confiabilidade perfeita (kappa= 1). 

  

8.1 Implicações para prática clínica 

  

 Após a realização deste estudo foi notado que o novo protocolo 

biofotogramétrico criado no presente estudo é um método acurado no diagnóstico da 

hiperlordose cervical, com excelente confiabilidade intra e interexaminadores, 

podendo ser utilizada  no acompanhamento da evolução do paciente a um 

tratamento específico ao longo do tempo. No entanto esses achados não podem ser 

generalizados a avaliação de homens, idosos, crianças, pessoas que tenha sofrido 

fratura e cirurgia recente da coluna, ou ainda com presença de anormalidade na 

coluna. 

 Os valores angulares de lordose cervical obtidos pela biofotogrametria não 

são concordantes com àqueles obtidos pela radiografia, no entanto a distribuição 

espacial dos pontos é homogênea. Portanto, apesar das medidas não serem 

concordantes o viés pode ser utilizado como fator de correção entre as medidas 

angulares obtidas pela biofotogrametria. 

 
8.2Implicações para pesquisa 
 

 Como perspectiva futura, é sugerido que os próximos estudos do ângulo de 

curvatura cervical utilizem uma amostra maior, sugerida a partir de um cálculo 

amostral, composta de homens e mulheres em proporção. Recomenda-se também 

que quantifiquem o nível de dor e a espessura dos tecidos moles na região dorso 

cervical no momento da realização do procedimento palpatório para correlacionar 

com a medida de erro palpatório. O procedimento palpatório deve ser realizado na 
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mesma posição em que é praticada a radiografia, além da necessidade em 

padronizar a colimação e filtro dos raios-x entre a amostra estudada. 
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APÊNDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (De acordo com os critérios da resolução 466/12 do Conselho Nacional da Pesquisa) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

  Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa ACURÁCIA 

DE UM NOVO PROTOCOLO BIOFOTOGRAMÉTRICO NO DIAGNÓSTICO DA 

HIPERLORODSE E CONFIABILIDADE NA MENSURAÇÃO DO ÂNGULO DE CURVATURA 

CERVICAL. Esta pesquisa que está sob a responsabilidade da avaliadora Priscila Maria 

Nascimento e Silva, com telefone de número: (81) 9938-9314 (inclusive ligações a cobrar) e 

email: nascimentoprsicla@live.com. Está sob a orientação de. Profª Drª Gisela Siqueira Rocha 

com telefone para contato: (81) 9675-7500 e email giselarsiqueira@gmail.com. O endereço 

profissional das avaliadoras é UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE. Centro 

de Ciências da Saúde. Departamento de Fisioterapia. Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 

Universitária. Recife - PE - Brasil. CEP: 50670-901.  

  Este termo de consentimento pode conter alguma informação que o (a) senhor (a) não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que 

esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após esclarecimento das  

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da avaliadora 

responsável. Em caso de recusa não sofrerá penalidade de forma alguma. A sua participação 

nesse estudo é voluntária. Também garantimos que tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

  O objetivo desta pesquisa é avaliar a acurácia (validação) de um protocolo de 

avaliação fotogramétrico (com fotos) para verificar se há o aumento ou diminuição das 

curvatura da coluna cervical, bem como sua confiabilidade intra e inter examinador para a 

medição dos ângulo de curvatura cervical em perfil lateral direito. Durante a admissão do/a 

voluntário, será preenchido um formulário de avaliação para dados pessoais e biológicos e 

posterior registro dos valores angulares encontrados.  Em seguida será realizado o método 

palpatório para reconhecimento das vértebras e posterior colocação de marcadores reflexivos 

metálicos. Antes da realização da palpação, as pacientes do sexo feminino serão orientadas a 

manter os cabelos amarrados e colocar vestimenta apropriada, do tipo top com velcro, para 

permitir ajuste corporal, no intuito de permitir a palpação no tronco para colocação dos 

marcadores reflexivos, com preservação das partes íntimas para evitar qualquer tipo de 

constrangimento. Já os homens, serão orientados a tirarem a camisa e todos os avaliados 

(ambos os sexos) ficarão com os pés descalços e desta forma serão encaminhados para 

retirada das imagens fotográfica  e da radiografia. Após a realização da radiografia, o paciente 

aguardará um intervalo de 15 minutos para realizar novamente todo o procedimento para 

retirada de mais uma imagem fotográfica, apenas. As medidas serão feitas a partir das 
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imagens da fotografia e do raio-x, duas vezes com intervalo de quinze dias entre as avaliações 

por dois avaliadores diferentes para os dois métodos.  

  Os riscos são relativos e se refere principalmente ao constrangimento ou sentimento 

de invasão de privacidade durante o fornecimento dos dados pessoais, realização do método 

palpatório, colocação dos marcadores reflexivos e retirada de fotos. Para isto, todos os 

procedimentos serão realizados numa sala específica, previamente reservada e sem 

possibilidade de escuta ou observação por quem esteja fora dela, com ambiente agradável, de 

modo a possibilitar algum conforto e toda a segurança aos indivíduos.  

  Pensando nos benefícios possíveis a partir desse estudo cada participante receberá 

um relatório com informações referentes aos resultados radiográficos e fotogramétricos da 

região vertebral em análise, com a finalidade clínica, sem que o mesmo tivesse que se expor 

novamente à radiação. Além disso, caso seja detectada alguma patologia, o paciente poderá 

ser encaminhado ao tratamento na Clínica escola do departamento de fisioterapia da 

Universidade Federal de Pernambuco, sob a coordenação da professora Gisela Rocha e 

Siqueira. Todos os pacientes receberão uma cartilha com orientações posturais durante a 

realização das atividades de vida diária. 

  As informações desta pesquisa serão rigorosamente confidenciais e serão 

divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a 

sua participação. As fotos e coletadas nesta pesquisa ficarão armazenados em um computador 

pessoal, sob a responsabilidade do avaliador no endereço acima informado, pelo período 

mínimo de 5 anos. O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa.  

  Em caso de dúvidas  relacionadas aos aspectos éticos deste estudo você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-

600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do Avaliador 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 
 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, 
após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar 
e ter esclarecido as minhas dúvidas com o avaliador responsável, concordo em participar do 
estudo Acurácia da fotogrametria computadorizada no diagnóstico das disfunções da 
coluna vertebral e confiabilidade na mensuração dos ângulos de curvatura cervical, 
torácica e lombar no plano sagital em adultos, como voluntário (a).  
Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) avaliador (a) sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 
acompanhamento/assistência/tratamento).  
 

Recife, _____ de _____________ de 20__. 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do Voluntário     

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 
voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de avaliadores):  

Nome: Assinatura: 

   A Assinatura: 

mailto:cepccs@ufpe.br
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APÊNDICE 2- CARTILHA DE ORIENTAÇÃO POSTURAL 
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APÊNDICE 3- LISTA DE CHECAGEM DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

“ACURÁCIA DE UM NOVO PROTOCOLO BIOFOTOGRAMÉTRICO NO DIAGNÓSTICO 

DA HIPERLORODSE E CONFIABILIDADE NA MENSURAÇÃO DO ÂNGULO DE 

CURVATURA CERVICAL ”  

LISTA DE CHECAGEM 

 

Voluntária nº:____________ 

Formulário no. ________ 

Nome: 

_______________________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  SIM  NÃO 

Pacientes com solicitação prévia do exame de raio-x  

Idade entre 18-50                                                                                      

(   ) SIM 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(    ) NÃO 

   

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  SIM  NÃO 

Ocorrência de cirurgia ou história de fratura na coluna, 

pelve 
(   ) SIM (   ) NÃO 

Escoliose acima de 20 graus (   ) SIM (   ) NÃO 

Espondilólise (   ) SIM (   ) NÃO 

Espondilolistese (   ) SIM (   ) NÃO 

Presença de anormalidades na coluna                  

Presença de doença ou desordem que impeça o 

ortostatismo 

(   ) SIM 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

(   ) NÃO 

   

SE ELEGÍVEL, CONCORDA EM PARTICIPAR? 

(   )  SIM 

(   )  NÃO 
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APÊNDICE 4-FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Número do formulário:________            
Número no banco de dados: __________ 
 
Data da admissão: _____/____/_____ 

 

Avaliador responsável pela aplicação ________________________________ 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome 

_______________________________________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________

____ 

Bairro ___________________ Cidade ___________________ Estado 

_________________________ 

Telefone___________________ 

Email:______________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Idade: ____ anos  Peso: ____ quilos  Altura: ____ m         IMC:______ 
Gênero:__________      
Motivo de estar realizando a 
radiografia:____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_______ 
Apresenta algum sintoma:  (   ) não       (   ) sim 

Qual?______________________________________ 

     

VALORES DOS ÂNGULOS DA COLUNA CERVICAL 

Fotogrametria: 
 
1a. Avaliação:  
Valores Angulares 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
Classificação das curvaturas da coluna 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
2a. Avaliação: 
Valores Angulares 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
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Classificação das curvaturas da coluna 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
 
 
Radiografia: 
 
1a. Avaliação: 
Valores Angulares 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
Classificação das curvaturas da coluna 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
 
2a. Avaliação: 
Valores Angulares 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
Classificação das curvaturas da coluna 
Avaliador 1:  __________ Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
Avaliador 2: __________  Cervical  ____________ Torácica ____________ Lombar 
 
 
*(preencher somente após a realização de todas as aferições por todos os avaliadores nos 
dois momentos) 
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APÊNDICE 5- CHECKLIST PARA CAPTURA DAS FOTOS 
 

 

N° do questionário________________ Data:________________ 

 Banco de dados:______________ 

D:___________________ H:___________________________ 

Pontos de referência anatômica Cervical: /C7   

 

                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DISCRIMINAÇÃO DOS TÓPICOS SIM NÃO 
1 Anotar o número do questionário do paciente 

  

2 Colocar vestimenta e fazer a palpação dos pontos anatômicos de referência com 

colocação dos eletrodos na posição ereta (Pode marcar com lápis 

primeiramente). 

  

3 Colocar as bolas de isopor (a quantidade vai depender do IMC de cada um- 

testar a visualização antes). 
  

4 Colar  régua no braço do paciente 
  

5 Colocar um adesivo no paciente correspondente à altura que a câmera deve ficar 

(O adesivo deve ficar bem no centro do corpo) 
  

6 Marcar a posição do tapete no chão. 
  

7 Posicionar o Tapete 
  

8 Deixar o tripé na mesma altura do feixe de raio-x  
  

9 Posicionar o tripé na mesma altura e distância do feixe de raio-x 
  

10 Posicionar o paciente no tapete, obedecendo à correta posição dos pés. 
  

11 Orientar a posição da cabeça e do quadril, com a orientação do laser  
  

12 Colocar um fundo de TNT verde na foto 
  

13 Verificar se a câmera está nivelada, rodada e paralela ao paciente por meio do 

do simestógrafo (usar o lazer para conferir). 
  

14 Marcar a posição do centro do tripé e das pernas com lápis 
  

15 Posicionar os braços do paciente  
  

16 Pedir para o paciente ficar em apnéia para retirada da foto 
  

17 Tirar foto inicial para verificar as condições previamente (visualização dos 

marcadores, vestimenta, sombra e posição). OBS: apagar a foto em seguida 
  

18 Tirar foto do raio-x escuro para o cobb e claro para visualizar os marcadores, 

sempre aparecendo o nome do paciente. 
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APÊNDICE 6 – FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 

ESTUDOS DE ACURÁCIA (QUADAS II) E CONFIAILIDADE (QAREL) 

 

 

 

 

 

*Em vermelho os itens excluídos da ferramenta QUADAS II E QAREL 
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APÊNDICE 7 – ARTIGO 1 REVISÃO SISTEMÁTICA 
 
 
 
 
CONCORDANCE AND RELIABILITY OF PHOTOGRAMMETRIC PROTOCOLS 
FOR MEASURING THE CERVICAL LORDOSIS ANGLE: A SYSTEMATIC REVIEW 
 
 
 
 
CONCORDÂNCIA E CONFIABILIDAADE DE UM PROTOCOLO 
FOTOGRAMÉTRICO DE MENSURAÇÃO DO ÂNGULO DE LORDOSE CERVICAL: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

 

PRISCILA ALBUQUERQUE1, GEISA DE ALENCAR1, DANIELA DE OLIVEIRA1, 
GISELA DE SIQUEIRA1 

 

1 Department of Physiotherapy, University Federal of Pernambuco (UFPE), Recife-

PE,Brazil;   
 

Corresponding author:  Priscila M N M de Albuquerque -- Av Santos Dumont, 1470,  
Apt: 3301, Edf Sitio das Roseiras, Rosarinho. CEP: 52050-050, Recife, PE.E-mail: 
nascimentopriscila@live.com 

 

 

Key- words: photogrammetry, radiography, reliability and validity, spine, posture, 
validity. 
 
 
 
Palavras-chave: fotogrametria, radiografia, confiabilidade e validade, coluna, 
postura, validade. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Cervical lordosis is the physiological posteriorly concave concavity 
viewed in the sagittal plane, for which the most accurate measurement is achieved 
with radiography. However, due to the consequent exposure to radiation, there is a 
need to develop non-invasive, accurate, reliable measuring techniques.  
Objective: The aim of this study is to examine and interpret the concordance, 
accuracy and reliability of photogrammetric protocols available in the literature for 
evaluating cervical lordosis in an adult population aged 18-59 years. 
Methods: A systematic search of 6 electronic databases (MEDLINE via PubMed, 
LILACS, CINAHL, Scopus, ScienceDirect and Web of science) located studies that 
assessed the reliability and/or concordance and/or accuracy of photogrammetric 
protocols for evaluating cervical lordosis, when compared with radiography. Two 
independent reviewers used a critical appraisal tool (QUADAS and QAREL) to 
assess the quality of the selected studies.  
Results: Two studies were included in the review, and presented high levels of 
reliability (ICC 0.974 - 0.98). Only one study assessed the concordance between the 
methods and was calculated using Pearson's correlation coefficient. To date, the 
accuracy of photogrammetry has not been investigated.  
Conclusion: We encountered no study in the literature that investigated the 
accuracy of photogrammetry in diagnosing hyperlordosis of cervical spine. However, 
both studies present high levels of intra- and inter-rater reliability. To increase the 
level of evidence of photogrammetry in the evaluation of cervical lordosis it is 
necessary to conduct further studies using a larger sample to increase the external 
validity of the findings. 
Key words: photogrammetry, radiography, reliability and validity, spine, posture. 
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INTRODUCTION 

 The cervical spine is the upper region of the vertebral column with a concave 

posteriorly when viewed in the sagittal plane, for which the normal curvature angles 

range between 20 and 40 degrees (1, 2, 3, 4). Knowing this angle is useful for 

diagnostic purposes, for monitoring postural change and for the effectiveness of 

therapeutic intervention  in postural alignment (5,6). 

 Amongst the techniques used to measure cervical lordosis, radiography is the 

most accurate and is considered gold standard for facilitating visualization of the 

position of the vertebrae, without the influence of soft tissues (7, 8). The two most 

common forms of measuring the cervical curvature angle via radiography described 

in the literature are the Cobb and the posterior tangent methods. The Cobb angle in 

the neck is measured through the intersection of lines drawn over the centre of the 

upper cervical vertebral body (C1) and the inferior end-plate of the lowest cervical 

vertebrae (C7). The posterior tangent method, on the other hand, considers the angle 

formed by a line drawn through the apex of the odontoid process and the extremity of 

the posterior inferior region of the body of the C4 vertebra with a line that crosses the 

posterior inferior region of the C4 to C7 bodies (Fig. 1)(1,9). 

 However, although the described methods are the most accurate for 

diagnosing postural changes, their repeated use is limited since continuous and 

repeated exposure to radiation  is harmful to human health and should therefore be 

avoided when monitoring the development of postural changes (10, 11).  Thus, for 

the quantitative assessment of cervical lordosis it is necessary to create accurate 

non-invasive techniques that provide valid information when compared to the gold 

standard (12). 

 Among the available non-invasive techniques photogrammetry associated with 
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the use of software, such as CorelDraw and ALCimagem, is an outstanding method 

for tracing and measuring angles and horizontal and vertical distances (3-6). This 

method may be considered superior to other non-invasive methods due to the low 

costs involved, its easy transportation and photo-interpretation, its capacity to 

measure small postural changes and register the monitoring of progression, 

stabilization or reduction of postural asymmetries in adults over time (4, 13). 

However, until the present moment, there has been no consensus on the best 

protocol for photogrammetric evaluation, or reports regarding its sensitivity and 

specificity in diagnosing cervical hyperlordosis and rectification (14). 

 Therefore, it is important to summarize the evidence regarding the accuracy, 

concordance and reliability of computerized photogrammetry protocols for measuring 

the angle of cervical lordosis.  This information could contribute to a more specific 

clinical assessment which, in turn, would assist in monitoring the development of 

patients with cervical pain and posture disorders, as well as verifying the 

effectiveness of interventions over time, and hence create normal parameters of 

cervical lordosis. Late diagnosis and rehabilitation may result in cervical pain, 

postural changes or severe deformities, affecting physical appearance, 

cardiopulmonary function and psychological well-being (8,9,10). 

 The objective of this review was to investigate whether computerized 

photogrammetry protocols that measure the angles of cervical concavity are in 

concordance with radiography, and are able to accurately diagnose cervical 

hyperlordosis and rectification in adults aged between 18 and 59 years, and provide 

good levels of intra- and inter-rater reliability. This review may also provide guidance 

on planning future studies that assess cervical lordosis, considering the shortcomings 

of articles published in the literature 
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METHODS 

 This systematic review was structured using the guidelines from Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). 

 

Research question 

 The present systematic review aims to answer the following research 

question: "Which photogrammetric assessment protocols for measuring the angle of 

cervical lordosis in adults aged 18-59 years are in concordance with radiography; 

provide an accurate diagnosis of cervical hyperlordosis and rectification; with intra- 

and inter-rater reliability?” 

Search strategy in the databases 

 The survey was conducted until april,2016  in MEDLINE via PubMed, LILACS, 

CINAHL, Scopus, ScienceDirect and Web of Science. The search was performed 

using terms from three distinct study areas: cervical posture (cervical, posture, 

craniocervical, evaluation, lordosis, "cervical angle", "spine curvatures", "cervical 

spine", "cervical posture" and "posture evaluation" ); psychometric properties of 

diagnostic accuracy studies (reliability, validity, accuracy), and methods for 

evaluating the cervical lordosis angle (photogrammetry and radiography).  

 The Boolean operators "OR" and "AND" used to match the terms of each 

study area and search strategies were as follows: Posture AND Lordosis (Spine 

Curvatures) not scoliosis; (cervical and posture) and photogrammetry and lordosis; 

Posture AND  Lordosis (Spine Curvatures) not scoliosis; (cervical and posture) and 

photogrammetry and lordosis; photogrammetry  AND  Craniocervical  AND  

posture;(Cervical and posture) and photogrammetry; Evaluation AND 

photogrammetry AND (craniocervical posture); ((cervical angle) AND 
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photogrammetry) AND reliability ; ((posture evaluation)) AND (cervical spine)) AND 

photogrammetry;  ("cervical posture") AND photogrammetry ; ((evaluation) AND 

photogrammetry) AND (craniocervical posture) ; (craniovertebral angle) AND validity. 

 Eligibility criteria, selection of the studies and concordance analysis of 

the selection by the reviewers  

 The method of the systematic review followed an available protocol, previously 

discussed, with the authors, but which had not been registered on any database. 

This protocol encompassed research aspects such as eligibility criteria; search 

method; selection of studies; and degree of methodological quality, data extraction, 

and synthesis.  

 Observational study designs were included, with no restrictions on language 

and dated before March 2016. It was necessary for the studies to investigate the 

quantitative evaluation of the cervical lordosis angle in the sagittal plane, by 

photogrammatry, as a primary or secondary outcome. No restrictions were imposed 

regarding the software used to analyse the photos. While no restrictions were 

imposed on the sample with regard to race or nationality, it was necessary to include 

males and/or females aged between 18 and 59 years.  

 Initially, two independent reviewers removed all repeated items from the 

selection list. An analysis was undertaken of those that remained based on the title of 

each item, excluding studies that: did not include adult samples; did not evaluate the 

cervical region; did not use at least one of the methods discussed (photogrammetry 

or radiography), and did not investigate reliability, concordance and/or accuracy. 

Following this, in cases where article titles had not explicitly expressed the desired 

information, the abstracts were read in order to certify the inclusion criteria. 

  The index test under examination was the computerized photogrammetry 
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protocol of the lateral profile, in which we evaluated the anatomical palpatory method 

used, the selected anatomical landmarks, the design of the angle lines and the 

software used. The gold standard was the radiographic assessment of the standing 

posture in sagittal plane. The outcomes analysed were inter- and intra-rater reliability, 

agreement between the angle values obtained by photogrammetry and radiography 

and information regarding the accuracy of the method (sensitivity, specificity, positive 

and negative predictive values, positive and negative likelihood ratios). 

 The gold standard was the radiographic assessment of the standing posture in 

the sagittal plane. Studies were excluded if they: evaluated patients with diseases 

or disorders that prevented orthostatism and had been diagnosed with scoliosis with 

an angle greater than 20 degrees; did not quantitatively assess the cervical lordosis 

angle, and only verified other angles related to cervical posture, such as the 

craniocervical angle and anteriorization of the head; measured the cervical curvature 

angle with only one method, either the index test or the gold standard (computed 

photogrammetry and radiography, respectively); included a population of children or 

older people; and finally were obtained from thesis databases or conference 

proceedings. These eligibility criteria were chosen to ensure that the objectives and 

the original data of the articles for measuring the cervical lordosis angle in the sagittal 

plane could be generalized to a broader population using the photogrammetric 

assessment protocol (index test) in clinical practice. 

The risk of bias in selecting the individual studies  

 The Kappa coefficient was calculated so that the reviewers could analyse the 

eligibility of the articles regarding concordance, In order to obtain this calculation, for 

each selected article, the  reviewers were requested to classify the following eligibility 

criteria as being present, absent or unclear: samples of adults, postural analysis of 
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the cervical region, the use of radiography and photogrammetry to assess the 

cervical angle and concordance, accuracy and/or reliability analyses. The two 

reviewers were blinded to one another’s results.  

 Any discordance that occurred during the process was settled through 

consensus and discussion on the review protocol. However, no discordance was 

experienced regarding the eligibility of the articles. The identification, selection and 

inclusion processes were presented by means of a flowchart, based on PRISMA 

guidelines, which guides the transparent reporting of systematic reviews and meta-

analyses (16).  

 The full texts of the potentially relevant articles were retrieved for data 

extraction, and their reference lists were verified independently by two reviewers in 

order to identify other possible studies that could be included in the review, but that 

had not been identified in the electronic search. 

 

Assessing the methodological quality of the articles included 

 The methodological quality of the selected studies was evaluated with the use 

of two tools. The first is used for evaluating the quality of diagnostic accuracy studies 

- QUADAS II; and the second evaluates the quality of diagnostic reliability studies - 

QAREL. Each tool consists of 14 and 11 items, respectively, which are rated as 

“yes”, “no” or “unclear”. The tools evaluate four domains: patient selection, the index 

test, the gold standard, and the flow and timing between tests. The quality of each 

domain is verified by assessing the risk of bias or internal validity, applicability or 

external validity and reporting. A further evaluation is also made of the level at which 

the estimates of diagnostic precision were not reported, as well as the level at which 

the results of a study may be applied to patients in clinical practice (17, 18).  

 Thus, a single table was created, which summarized the items originating from 
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QUADAS and QAREL together with other criteria suggested by the Standards for 

Reporting Studies of Diagnostic Accuracy guideline (STARD), which were used as a 

guide for the manuscript and transparency of the accuracy studies (19). Of the 14 

items contained in QUADAS, items 3, 6 and 12 were excluded. Item 3 asks whether 

the gold standard is recommended for the situation in question and item 6 whether 

the entire sample was subjected to the same gold standard. However, the review 

protocol clearly stated that only studies, in which radiography was the gold standard 

should be included, therefore these two questions became redundant. Item 12 asks 

whether the patient's clinical data were the same as those made available when the 

test results were interpreted in clinical practice, so that there is no influence on its 

outcome. However, as the outcome analysed is the angle of the cervical lordosis, this 

information is of no relevance, since it is a numeric variable and does not allow for 

predicting the angle. 

 In addition, items 8 and 9 from QUADAS, which question whether the study 

provided sufficient details so as to reproduce the gold standard and the index test, 

respectively, were removed into two isolated topics for further elaboration. The first 

item calls for a description of the experience and/or training of the raters for each 

evaluated test. The second questions the description of the procedure for each test. 

This was accomplished based on STARD requirements, which also made it 

necessary to add items 23, 24 and 25 (20). 

 Items 1, 2, 5 and 10 in QAREL are similar to QUADAS, hence they were 

excluded. Items 3, 4, 8, 9 and 11 were added to the analysis of the methodological 

quality of the review, and ask if raters were blinded to the findings of other raters, if 

raters were blinded to their first evaluations, if the order of evaluation varied, if there 

was a sufficient time interval between the measurements and if an appropriate 



95 

 

statistical method was used, respectively. Items 6 and 7 of QAREL were excluded for 

the same reason that item 12 from QUADAS was excluded. 

 As the QUADAS and QAREL instruments do not determine a priori scores in 

order to define the quality of studies, this analysis of the evidence was not performed 

(17,18,21). However, the strategy of adding items from guidelines other than 

QUADAS that complement and answer specific questions is recommended within the 

validation of the instrument itself and was undertaken in the present study (21). 

 A quality assessment was conducted on the items selected for this study, as 

described above, by two independent reviewers at different times. After this, any 

disagreements that appeared were settled through discussion, and all items were 

clarified. 

 

Meta-analysis 

 A meta-analysis was not conducted due to the heterogeneity of the tests, of 

the participants and of the analyses of the studies selected for this review. Similarly, 

it was not possible to conduct a subgroup analysis due to the limited amount of 

studies that measured the cervical lordosis angle in the same manner and with 

comparisons similar to gold standard. 

RESULTS 

Study selection 

 The flowchart demonstrates the process of identifying, selecting and including 

the studies that make up this review (Fig. 2). It should be noted that of the 430 

articles identified in the initial search, only two presented the inclusion criteria and 

were therefore analysed. Our findings demonstrated that there was a high level of 

concordance (kappa) between reviewers with regard to the selection and eligibility of 
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articles, with a score of 1(15). 

Characteristics of studies and participant types 

 A descriptive analysis was performed for the two included studies (22, 23) with 

general characteristics such as: size, age and sex of the sample, place of 

recruitment, sample calculation, description of the anatomical landmarks, type of 

marker used, angle layout, objectives and outcomes analysed, as presented in Table 

1. 

Quality of studies 

 The items used to assess the methodological quality of each study are 

presented in Chart 1. The graphic representation of the isolated analysis of QUADAS 

is presented in Figure 3. 

 There was a high level of concordance (kappa) between the reviewers 

regarding the methodological quality, with a score of 1 (15).  

Reliability and concordance 

 The results of the reliability and validity analyses for each study, as well as an 

interpretation of the statistical adjustment are presented in Table 2. Neither study (22, 

23) presented any values for the cervical lordosis angles with either photogrammetry 

or radiography. Only one of the studies (22) examined the concordance between 

photogrammetry and radiography, however an inappropriate statistical analysis was 

used for the evaluated outcome. 

DISCUSSION 

 The aim of this systematic review has been to summarize and interpret 

accuracy, concordance and reliability studies on computerized photogrammetry for 

measuring the cervical lordosis angle, when compared to radiography. However, 

none of the papers we have encountered during the study mentioned the accuracy of 
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computerized photogrammetry in diagnosing hyperlordosis or cervical rectification. 

This would seem to indicate that very little research has been conducted regarding 

this issue, not because it is considered unimportant, but rather because of the 

methodological difficulties concerning the accuracy of studies and aspects related to 

research ethics, which do not allow individuals to be frequently submitted to radiation. 

For this reason, there has often been a greater number of investigations evaluating 

other cervical spine angles, such as the Rocabado and head anteriorization angles, 

which do not require comparison with radiography (24). 

 Only two studies were included (22,23), and according to the QUADAS and 

QAREL quality tools, they presented some methodological biases, such as the fact 

that the sample was not representative of the population to which the index test 

would be applied.  

 Both studies (23,22) only evaluated healthy women within a narrow age range, 

without specifying the place of recruitment. Moreover, they failed to include spectral 

variables of the disease, which is an essential aspect for the test to be applied to 

other situations (17, 19). One study (22) however, contained a convenience sample, 

enlisting volunteers only.. 

  One further important methodological aspect neglected by one of the 

studies (23) is related to the description of the experience and/or training sessions of 

the reviewers for both diagnostic tests (index and gold standard) as well as their 

implementation.  If the tests were to be performed in different manners, the results 

would be influenced, thereby affecting their interpretation (17). Moreover, it is 

important that these tests should be applied by professionals who are representative 

of those who will actually apply the test in clinical practice. However, the professions 

of the reviewers were not specified in this study (18). 
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  Interpreting the results of the index test may be influenced by knowledge of 

the gold standard test results, and vice versa. This is known as review bias and may 

lead to exaggerated measurements of diagnostic accuracy (17). Hence, blinding is a 

factor that must be guaranteed in accuracy studies. However only one of the studies 

clarified or discussed this aspect ( 23). 

 There is still an element of confusion regarding the different concepts of 

concordance and reliability, and which are important factors for classifying and 

developing assessment tools, thus ensuring their quality. Concordance is calculated 

when there is a need to conduct a study on the different manners of evaluating a 

clinical measure that is presented quantitatively, which in the case of the present 

study would be the degree of the cervical lordosis angle. This test is conducted to 

discover if two measurements are the same and if one could replace the other, which 

is useful for verifying the accuracy and consistency of new less-invasive instruments 

that do not bring about adverse effects, and that are easy to apply and cheaper than 

the gold standard (25,26,27).  

 In most cases, concordance was calculated in the studies through the 

correlation observed in one of the studies (22). Another factor that should be 

highlighted is that a concordance analysis must compare the same units of 

measurement. However, the correlation coefficient does not evaluate concordance, 

but rather the association between different variables.  

 Bland and Altman (26) were able to evaluate the agreement between two 

variables on a scatter graph from the difference and mean values of two variables. 

On this graph it is possible to observe the bias (the manner in which the differences 

deviate from zero), the error (the dispersion of the points of difference around the 

mean values) as well as the outliers and trends. The basis for calculating a sample 
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size to which the agreement analysis is performed, with precise bias and 

concordance limits, is 100 volunteers to estimate the values with a confidence 

interval of 95% (29). 

 It was observed that neither of the selected studies (22, 23) achieved or 

reached the sample suggested by the Bland-Altman calculation, in fact this statistical 

resource received no mention. This is an important condition for the external validity 

of the findings, which is decreased in these articles since the sample was not 

representative. With regard to reliability, one of the evaluated studies (23) conducted 

a sample calculation for this outcome, thus increasing the consistency of their 

findings (24). 

 One study (22) did not identify a significant correlation in relation to the 

variable measuring cervical curvature with radiography (CVT/EVT) and 

photogrammetry (DC). It is also important to highlight that the correlation does not 

assess whether a measurement may be used to replace another. The author 

contrasted angular measurements (CVT/EVT) with other linear measurements, 

calculated in different units of measuring, therefore making it impossible to compare. 

Thus, the authors’ suggestion that radiography is the only method for examining 

cervical curvature is inconclusive (32). 

 The articles (22, 23) did not provide the angle values encountered within each 

evaluation method, thus making it impossible to calculate the Bland-Altman 

concordance.   

 With regard to reliability, the evaluated studies demonstrated intra-class 

correlation coefficients ranging from 0.79 to 0.99, presenting little variability between 

the angle results obtained with the instrument under investigation (photogrammetry). 

The Lunes et al. study (33) confirms these findings, concluding that computerized 
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photogrammetry is a reliable method for use by different raters. However it should 

not be used as a reference in visual analysis, since there is no evidence to sustain a 

comparison between the two methods.  

 Gadotti and Magee (23) also evaluated the intra- and inter-rater reliability for 

the visual analysis of cervical curvature in photogrammetry and radiography, 

obtaining poor intra-rater reliability, thus demonstrating the subjectivity of this type of 

evaluation, and the real need for quantitative assessment in clinical practice. 

 It is important to highlight that for a study be reproducible, its protocol should 

be described in its methods. Information on the palpation method used, patient 

positioning, software, distance and height of the camera and the angle lines are 

essential for the procedure to be repeated consistently obtaining the same results. 

Amongst the above mentioned factors, the palpation method used was the only 

method not described by any of the studies. Especially since C2 was used as a 

reference and is difficult to palpate (23). 

 The palpation of the spinous processes is the most important step and 

condition with which to conduct a valid, consistent evaluation. Errors at this stage 

may determine possible false deviations and changes in the spine in the sagittal and 

frontal planes. This step properly executed allows professionals to perform postural 

assessment with more confidence. Accurate palpation varies depending on the 

rater’s experience and training, the presence of anatomical abnormalities and the 

clinical characteristics of each participant. Furthermore, precision in locating 

referential anatomical landmarks is important for investigating concordance and inter-

rater reliability studies (10,34).  

 It was discovered that the SAPO and ALCimagem software used in the studies 

are both validated and described in the literature, and are commonly used in studies 
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on the validity of photogrammetry. Thus, the software has not been considered as a 

factor that may influence the consistency of the results of the evaluated items (33, 

35, 36). 

LIMITATIONS  

 It was not possible to estimate a prevalence of cervical  hyperlordosis  since 

the studies did not demonstrate the mean value of the lordosis angle measured by 

photogrammetry and radiography, and none of the studies had examined the 

accuracy of photogrammetry in detecting cervical lordosis and rectification. 

Furthermore, the sample was not representative of people who are subjected to 

examination on a daily basis, since both studies only recruited asymptomatic 

individuals. The statistical resources for calculating concordance between the 

values of cervical curvature encountered through photogrammetry and radiography 

were not appropriate. Thus, the initial aim of analysing the level of concordance and 

accuracy could not be achieved, since there were failings in the quality of 

methodology and statistical analysis in the available studies. 

 

CONCLUSION 

 The results of this paper suggest that photogrammetric quantitative analysis of 

the cervical lordosis angle presents high levels of intra- and inter-rater reliability. The 

concordance of the technique was wrongly evaluated using the correlation coefficient 

instead of the Bland-Altman concordance, without presenting measurements of the 

lordosis angle obtained by each method. 

 The review has also demonstrated a lack of validity and reliability studies 

using computerized photogrammetry for measuring the cervical lordosis angle, as 

well as a lack of analyses on the ability of the method to diagnose dysfunctions in the 
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cervical spine (hyperlordosis and rectification). It is necessary to carry out further 

research that focuses on the use of appropriate statistical techniques, with equivalent 

sample calculation, corresponding angle lines, transparent methodological 

presentation, with clear and objective descriptions of the evaluator masking, technical 

specification and description of each rater’s experience. 
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PRACTICAL APPLICATIONS 

- No study assessed the accuracy of photogrammetry in diagnosing dysfunctions on 
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the cervical spine in the sagittal plane, such as hyperlordosis and rectification. 

Therefore, to date, radiography remains the only method that should be used for this 

diagnosis.  

- The studies used inappropriate statistical methods (correlation coefficient) to 

evaluate the concordance between the values of the cervical lordosis angle, obtained 

by photographic and radiographic methods, for which the Bland-Altman plot is the 

most suitable.  

- There is no methodological consensus on photogrammetric protocols for evaluating 

the cervical lordosis angle. 

- The photogrammetric protocols for evaluating the cervical lordosis angle present 

good intra- and inter-reliability and may only be used as a measure for monitoring the 

course of treatment. 
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TABLES  

Table 1) Characterization of the included studies 

 
Author (Year) 

 
Gadotti et al., 2013 

 
Weber, et al., 2012 

 
Description of 
the sample                                                
M/SD     

 
39 healthy females                                                    
Age 33 (SD 8)                                                       
BMI  22.7 (SD 6) 

 
80 females  
 Age  23.8 (SD 3.65)                                                                       
BMI 22.4 (SD  3.83) 

 
Place of   
recruitment 

 
Glen Sather Clinic at the University of 
Alberta 

 
Not specified 

Sample 
calculation 
undertaken 
 
 

Yes (α = 0,05 and power of 0,8) 
(n=21) 

No 

Eligibility criteria  
 

Women with a normal craniocervical 
region, defined as a normal range of 
motion and no pain. Subjects were 
excluded if they presented with 
frequent pain in the cervical region, 
history of surgery or trauma to the 
head/neck, or a systemic disease 
 

Voluntary recruitment through the printed 
media, excluding those with a history of facial 
and/or craniocervical trauma, the presence of 
acute and severe musculoskeletal pain, 
musculoskeletal deformities (scoliosis, 
congenital bone malformation), 
craniomandibular and/or neck orthopedic 
surgical procedures, and a previous diagnosis 
of cervical disc herniation. 
 

Methodological 
description for  
palpation of 
anatomical 
landmarks 

 
No 

 
No 

 
Type of marker 
used 

 
Marker made of light metal fixed with 
double-faced adhesive tape 

 
White polystyrene balls covered in reflexive 
double-faced tape onto fix on the body 

 
Form of 
obtaining the 
cervical lordosis 
calculated by 
photogrammetry 

 
CA- Cervical angle (cervical lordosis)                            
Formed by the line linking C2 to C4 
with the line that connects C4 to C7- 
measured in degrees 

 
The cervical lordosis was measured by the 
horizontal distance from a vertical tangent line 
that passes through the apex of the point of the 
thoracic kyphosis to the vertex of the cervical 
lordosis - measured in cm 
 

 
Form of 
obtaining the 
cervical lordosis 
by X-ray 

 
ARA- Absolute rotation angle    
The cervical angle is measured using 
the centres of the vertebral bodies of   
C2, C4 e C7 and the PE of C2, C4 
and C7- measured in degrees 

 
Cervical lordosis angle (CVT/EVT): 
The CVT line intersects the vertex of the 
odontoid process of C2 with the most posterior-
inferior  point of the body of C4, while the EVT 
line intersects the most posterior-inferior points 
of the body of C4 to C6.- measured in degrees 
 

Software for 
posture 
evaluation 

 
ALCimagem 

 
SAPO 

 
Main outcome 

 
Intra- and inter-rater reliability of 
photogrammetry and X-ray                                  
SEM                                  
Concordance of the visual analysis of  
posture  

 
Concordance between biophotogrammetry and 
radiography         
Intra- and inter-rater reliability of 
photogrammetry and X-ray                                   
 

Study objective  To determine the intra- and inter-rater 
reliability of the craniocervical posture 
in the sagittal plane using quantitative 
measurements in photography and 
radiography, and to determine the 
concordance of the visual 
assessment of the raters.   

To investigate the correlations between 
measurements of the craniocervical posture 
obtained by biophotogrammetry and 
radiography. 
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Table 2) Results of the reliability and validity studies  

Author (Year)  Gadotti et al., 2013 Weber, et al., 2012 

 
Analysis of outcome 
(method) 

Reliability            ICC inter and intra                                                
Concordance                    NOTHING 

Reliability         ICC intra                                                
Concordance        Correlation 

 
Values 

 
Intra rater (rater 1)    ICC (SEM )     95% 
IC      0.98 (0.37)                0.96-0.99                                                          
Intra rater (rater 2)    ICC (SEM )     95% 
IC         0.98 (0.22)                0.96-0.99                                      
Inter rater                 ICC (SEM )     95% 
IC                      0.91 (7.06)                
0.79-0.96       

 
Intra rater   ICC     95% IC      
 0.974                    0.936-0.989                                                       
Correlation       CVT/EVT x DC               
r  0.07                  p 0.52 

 
 
Statistical adequacy 

 
Reliability        YES                                         
Concordance        Not calculated 

 
Reliability  Medium (The inter-rater 
was missing and the intra-rater was 
not calculated by the observer)                                     
Concordance        No 
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FIGURES 
 

 

 

 

 

        
Fig 1.: Cervical Lordosis angle. A: Cobb angle. B. Posterior Tangent method 
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Fig 2.: Flowchart of the PRISMA 
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                             Figura 3) Graphic representation of QUADAS II 
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Chart 1: Evaluation of the quality of the studies  

 

 
 

  

EVALUATION CRITERIA BASED ON QUADAS/QAREL 
AND STARD 

 Gadotti et 
al., 2013 

Weber, 
et al., 
2012 

It
e

m
s
 f

ro
m

 Q
U

A
D

A
S

 

1 
Is the patient spectrum representative of the population who 
will receive the test in practice? (Spectrum bias) 

no 
no 

2 
Were there adequate descriptions of the study population 
and selection criteria? 

yes 
yes 

3 
Is there a short time period between the gold standard and 
the index test? 

yes 
unclear 

4 
Did all participants undergo the gold standard? (Verification 
bias) 

yes 
yes 

5 
Was the index test part of the gold standard? (Incorporation 
bias) 

no 
no 

6 
Was there an adequate description of the profession, 
experience and/or training of the raters of the index test?  

yes no 

7 

Was there an adequate description of the profession, 
experience and/or training of the raters of the gold 
standard? 

yes 
no 

8 
Was there an adequate description of the index test 
procedure? 

yes 
yes 

9 Was there an adequate description of the gold standard? yes yes 

10 
Were raters blinded for the index test and gold standard 
(Revision bias) 

yes unclear 

11 
Is there a cross-table with the results of each test and its 
interpretation? 

yes yes 

12 Was the statistical method appropriate? no no 

13 Were withdrawals from the study explained? no no 

It
e

m
s
 f

ro
m

 Q
A

R
E

L
 

14 
Was the test analysed by professionals representing those 
for whom the authors intended to apply? 

yes unclear 

15 Were raters blinded for the index test? (inter-rater) yes no 

16 
Were the findings of the first evaluation blinded? (intra-
rater) 

no 
unclear 

17 
Was there a minimum interval of one week before repeating 
the evaluation? (intra-rater) 

yes yes 

18 Was the statistical method appropriate? yes yes 

It
e

m
s
 o

f 
S

T
A

R
D

 

19 
Were the index test raters different from those of the gold 
standard?   

no unclear 

20 
Was a flowchart provided for the selection and recruitment 
of participants? no no 

21 
Was there a discussion on the applicability of the index 
test? 

yes 
yes 

22 Was there a sample calculation? yes no 

 
23 

Was there an adequate description of the palpation method 
used?  no no 
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RESUMO 
 
 
Objetivo: Avaliar confiabilidade interexaminadores e acurácia de um protocolo de 

palpação para identificação do processo espinhoso de C7. 

Métodos: A amostra foi composta por 25 mulheres entre 18 e 60 anos com queixa 

de dor cervical que foram submetidas a um procedimento específico de palpação do 

processo espinhoso de C7, com posterior fixação do marcador metálico. Em 

seguida, a região da coluna cervical foi fotografada imediatamente após, e na 

mesma postura em que foi obtida a radiografia da coluna cervical em perfil pelo 

primeiro avaliador. Após quinze minutos, um segundo avaliador realizou o mesmo 

procedimento palpatório e a obtenção da segunda foto da postura cervical nas 

mesmas condições da primeira, porém, sem a emissão da radiografia. A avaliação 

da acurácia da palpação foi realizada através da observação do posicionamento do 

marcador metálico em relação ao processo espinhoso de C7, por meio de medidas 

obtidas nas radiografias no software CorelDraw. A confiabilidade interexaminadores 

da palpação foi calculada através da medida da distância entre o centro do processo 

espinhoso de C7 ao lóbulo da orelha, nas fotografias obtidas por cada examinador 

isoladamente. A análise da altura, peso, índice de massa corpórea (IMC) e idade 

versus a acurácia palpatória foi realizada utilizando o teste de variância ANOVA.  

Resultados: A palpação de C7 apresentou forte acurácia (76%) e excelente 
confiabilidade (ICC =0.996). Houve uma correlação moderada entre o peso e a 
medida de erro palpatória (r=-0.6; p=0.003) . 
Conclusão: O protocolo de palpação demonstrou forte acurácia e excelente 
confiabilidade interexaminadores. O peso está moderadamente correlacionado à 
inacurácia palpatória.  
Palavras Chaves: coluna cerrvical; palpação espinhal; validade;fotogrametria; 
radiografia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A palpação da coluna cervical é comumente utilizada por profissionais da área 

de saúde com objetivos múltiplos, uma vez que são úteis na identificação de 

referências anatômicas corporais, na detecção de assimetrias ou desalinhamento no 

corpo (Harlick et al., 2006; Merz et al., 2013) e no entendimento da cinemática da 

coluna durante atividades funcionais (Carlesso et al., 2013; Póvoa et al., 2015; 

Schmid et al., 2015). Na prática médica é muito importante para o reconhecimento 

de níveis intervertebrais para aplicação de anestesias na região lombar (Chakraverty 

et al., 2007; Kim et al., 2007) e, na prática fisioterapêutica, para a aplicação da 

terapia manual, avaliação da progressão do tratamento e testes palpatórios para 

determinar quais tratamentos são indicados (Seffinger et al., 2003). 

 A acurácia e confiabilidade da palpação estática espinhal estão sendo cada 

vez mais abordadas (Mior et al., 1985; Robinson et al., 2008; Snider et al., 2011; 

Kilby et al., 2012; Merz et al., 2013; Cooperstein et al., 2015), com o objetivo de 

minimizar erros de diagnóstico (Snider et al., 2011; Cooperstein et al., 2015). A 

literatura aponta diversos fatores que interferem na acurácia e confiabilidade da 

palpação da coluna cervical, entre eles a característica do protocolo escolhido, a 

experiência, formação e treinamento dos profissionais (McKenzie and Taylor, 1997) 

e as características do avaliado, tais como: o índice de massa corpórea (IMC) (Shin 

et al., 2011), mobilidade da pele (Furlanetto et al., 2011), postura da coluna cervical 

(Black et al., 1996) e principalmente a presença de dor (Harlick et al., 2006).  

 A presença de dor no voluntário dificulta o posicionamento deste em posturas 

favoráveis à palpação e uso de manobras de confirmação, demonstrando a 

importância da existência de um protocolo que se aplique a indivíduos sintomáticos, 

pois esta população é representativa das pessoas que costumam ser avaliadas por 

estes métodos palpatórios na prática clínica (Harlick et al., 2006). Presença de 

variações anatômicas também podem dificultar a identificação de níveis 

intervertebrais e processos espinhosos, tendo destaque o aumento da espessura 

dos tecidos moles na região dorso cervical, fator este pouco explorado na literatura, 

mas que pode igualmente atrapalhar a acurácia palpatória, necessitando de uma 

análise mais minuciosa (Aldrete et al., 1998).  
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 É preciso desenvolver protocolos de palpação rápidos, de fácil utilização, 

validados e confiáveis que permitam a identificação correta de processos 

espinhosos, comumente utilizados como ponto de referência anatômica palpatória, 

para que esta referência possa auxiliar na localização correta de outras vértebras, 

tendo em vista que o erro na palpação de uma vértebra provoca o erro das demais 

(Robinson et al., 2008). O uso de manobras dinâmicas para confirmação da 

palpação aumenta ainda mais sua precisão (Mckenzie and Taylor, 1997). 

 A palpação do processo espinhoso de C7 serve como referência anatômica 

na palpação de várias outras vértebras a nível torácico, tais como T7, T8, T11 e T12 

(Holmaas et al., 2006). Ademais, serve também de referência na determinação de 

ângulos comumente utilizados na avaliação da postura craniocervical, interferindo 

diretamente na confiabilidade e validade destes (Gadotti and Magee, 2008; Arzola et 

al., 2011). 

 Neste contexto, este estudo teve como objetivo avaliar a confiabilidade 

interexaminadores e a acurácia de um protocolo de palpação do processo espinhoso 

de C7 para diagnosticar sua localização, comparando com a radiografia, em uma 

população sintomática, além de identificar se o peso, a altura, a idade, o índice de 

massa corpórea (IMC) e aumento da espessura dos tecidos moles localizado  na 

região cervical na acurácia palpatória. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenho 

 Trata-se de um estudo piloto de acurácia e confiabilidade que foi elaborado 

tomando-se como referência o Guideline for reporting reliability and agreement 

studies (GRASS) e o Statement for reporting studies of diagnostic accuracy (STARD) 

(Kottner and Streiner, 2011; Kottner et al., 2011). 

Participantes 

 A amostra foi composta por 25 mulheres com idade entre 18 e 60 anos 

(Média: 49,68; IC 32-60), que procuraram o setor de radiologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) no período 
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compreendido entre outubro de 2014 e março de 2016. Foram incluídas mulheres 

com solicitação médica prévia para realização da radiografia da coluna cervical e 

com presença de dor cervical estática e/ou dinâmica, na incidência perfil lateral 

direita, no momento da coleta de dados.  

 Foram excluídas aquelas que estivessem grávidas e com presença de 

doenças ou desordens que impedissem o ortostatismo no momento da avaliação, 

diagnóstico de escoliose maior que 20°, presença de cirurgia prévia ou história de 

fratura de coluna, pelve ou membros inferiores, espondilolistese, espondilólise, 

anormalidades ou má formação na coluna e as que tiveram má qualidade da 

radiografia. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFPE sob 

CAE de n. 35421514.8.0000.5208. 

  

Examinadores 

 Dois avaliadores participaram do estudo, tendo o primeiro cinco anos de 

experiência na prática clínica (Avaliador 1)  e o segundo um ano de experiência 

(Avaliador 2). Devido à heterogeneidade curricular, ambos realizaram um 

treinamento em quatro encontros de 4 horas de duração, com um profissional com 

10 anos de experiência em terapia manual, acerca do posicionamento do voluntário 

e do método palpatório, de forma rápida e uniforme, para localização do ponto 

anatômico de referência, e posterior colocação do marcador radiopaco. 

 

Coleta de informações pessoais e preparação inicial 

Inicialmente o avaliador 2 aplicava o formulário de avaliação contendo 

informações sobre os dados pessoais e antropométricos (peso, altura e IMC). O 

peso e a altura foram verificados através de uma balança mecânica antropométrica 

com precisão de 0,05 kg, Welmy® com régua acoplada. O IMC foi calculado pela 

divisão do peso pela altura ao quadrado. Em seguida, as voluntárias eram instruídas 

a prender e colocar touca no cabelo e o vestuário utilizado rotineiramente pelo 

próprio serviço de radiologia para iniciar o procedimento da palpação. 
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Descrição do método palpatório 

 

 Para realização do procedimento da palpação os avaliadores se localizavam 

atrás da voluntária, situada na posição sentada. Então, era solicitado que a 

participante realizasse uma flexão anterior da coluna cervical para identificação 

visual da primeira apófise mais proeminente que corresponde ao processo espinho 

(PE) de C7. Com o dedo médio o avaliador palpava a vértebra mais proeminente e 

com o indicador a apófise imediatamente inferior. A partir desta posição, como 

manobra de confirmação da palpação do PE de C7, o avaliador, com a mão na 

cabeça da voluntária, realizava a princípio, os movimentos de flexo-extensão, onde o 

PE de C7 tende a se deslocar à frente, de forma mais pronunciada que o de T1(Tixa, 

2006). 

 Para a segunda confirmação, o avaliador efetuava uma rotação direita e 

esquerda sucessivamente combinada com anteriorização da cabeça, quantas vezes 

fossem necessárias para verificação da mobilidade do PE de C7, pois o PE de T1 

permanece imóvel. A referência topográfica para o processo espinhoso de C7 é a 

linha biacromial (Humphreys et al., 2004; Tixa, 2006). Caso a queixa de dor fosse 

elevada era feita a manobra menos incômoda para confirmação. 

 A fim de minimizar o efeito do movimento da pele e garantir que a palpação 

fosse realizada perpendicularmente, previamente os examinadores faziam a 

assepsia da pele com álcool e marcavam com caneta esferográfica o PE de C7. Em 

seguida, colocava-se o marcador radiopaco, com uma semi-esfera de isopor 

acoplada. Nas voluntárias com elevado IMC foram utilizados mais de uma semi- 

esfera de isopor de maneira sobreposta, pois alguns marcadores poderiam não 

aparecer na vista lateral durante a captação das fotos.   

Análise radiográfica (acurácia) 

 Logo após a colocação dos marcadores pelo avaliador 1 a voluntária era 

encaminhada para realização do raio-x em perfil lateral direito, e ainda na mesma 

posição, imediatamente após a radiografia, era capturada a primeira foto. A posição 

exigida durante a realização da radiografia da região cervical mantem o queixo 

levemente elevado, para retirá-lo da área a ser exposta e os braços ao longo do 

corpo, com cuidado de conservar os ombros sem elevação (Bontrager, 2009; Möller 

&  Reif, 2009).  
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 Na análise de acurácia foram utilizadas as imagens radiográficas digitais e a 

interpretação, desenho e cálculos de distâncias lineares foram calculados através do 

software CorelDRAW v.12. A princípio foi delimitado as superfícies inferior e superior 

do processo espinhoso de C7 no raio-x, por meio de linhas perpendicularmente 

direcionadas à superfície da pele (Figura 1A). 

 A acurácia da palpação foi categorizada em sim e não, sendo classificada 

como acurada quando o centro do marcador se situava no limite delimitado entre as 

linhas que representam as superfícies do PE de C7. Foi permitida essa amplitude 

devido a própria extensão da área do processo espinhoso e ao possível movimento 

da pele ocorrido pela mudança de decúbito da posição de palpação para retirada do 

raio-x. 

 A medida de erro palpatória foi considerada zero quando o marcador estava 

dentro dos limites estabelecidos para a vértebra. Saindo dos limites era calculada a 

distância vertical entre o centro do marcador e o limite superior ou inferior da 

vértebra, em cada caso isolado. 

 

Confiabilidade interexaminadores  

 As fotos foram capturadas pelos dois avaliadores que realizaram o método 

palpatório, de forma independente e cega. O intervalo preconizado entre as duas 

avaliações foi de 15 minutos para impedir que possíveis sinais da localização dos 

marcadores metálicos, colocados durante primeira avaliação, influenciasse o método 

palpatório do avaliador 2. A segunda foto ocorreu em momento e salas distintos, 

obedecendo o mesmo critério metodológico, sem a emissão da radiação, uma vez 

que eticamente não é recomendado no Brasil, submeter um mesmo indivíduo duas 

vezes à radiação apenas para fins científicos.  

 Os avaliadores capturaram a foto em perfil lateral direito com a câmera 

acoplada a um tripé. A altura do tripé era uma medida individual que variava de 

acordo com a altura do ângulo inferior da mandíbula da participante. A distância do 

centro do tripé à face lateral do pé do avaliado poderia variar entre 80 a 100 cm. 

Durante a aquisição das imagens fotográficasda coluna, os voluntários foram 

orientados a se posicionar de pé em perfil lateral direito, com os pés descalços sobre 

uma superfície de borracha com peso distribuído igualmente em ambos os pés, 
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olhos abertos e direcionados a linha do horizonte e braços soltos, respeitando a 

posição específica exigida durante a realização da radiografia (Weber et al., 2012). 

 Após a retirada das fotos, cada avaliador calculou a distância entre o centro 

do PE de C7 e o lóbulo da orelha, através do software CorelDRAW 12, para verificar 

se os pontos foram posicionados de forma equivalente nas duas avaliações (Figura 

1B). Os dados obtidos pelo avaliador 1 foram armazenados e mantidos em sigilo 

para que o avaliador 2 não tivesse acesso às informações durante as suas análises. 

 

Análise estatística  

  As análises estatísticas foram realizadas através do programa Statistical 

Package for Science Studies (SPSS) versão 18.0. A análise da acurácia da palpação 

foi feita através de números absolutos e porcentagem. A medida de erro palpatótio 

foi descrita em média e desvio-padrão. A análise da confiabilidade inter examinador 

foi realizada através do coeficiente de correlação intraclasse. Os dados foram 

armazenados em uma tabela de contingência, e as diferenças na precisão dos 

métodos de palpação foram testadas para significância estatística através do teste 

de qui-quadrado.  

 A associação entre classificação do IMC, presença de acúmulo gordura na 

cervical, hiperlordose e a precisão das técnicas foi investigada através do teste de 

qui-quadrado de Pearson ou de Fisher, quando apropriado. Foi realizada a análise 

da correlação do peso, altura, IMC com a medida do erro através do coeficiente de 

correlação de Pearson. Utilizou-se ANOVA para a análise da variância dos dados, e 

o nível de significância adotado foi de 5%.  

 

RESULTADOS 

 

 Foram avaliadas 25 mulheres, com média de idade de 48,80 anos (DP: 7.90) 

e o IMC médio de 28,75 (DP: 5.62). Entre a amostra 9 apresentaram sobrepeso 

(36%) e 10 eram obesas (40%).  

 A acurácia da palpação de C7 na amostra estudada foi de 76% (n=19) e o 

protocolo de palpação apresentou excelente confiabilidade interexaminador com ICC 

de 0,996 (Tabela 1).  

 Entre os seis casos de inacurácia palpatória foi verificado que os erros eram 

mais comuns no sentido caudal, de modo que os processos espinhosos marcados 
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foram T1 e T2 (n=5) e apenas 1 em  C4. Três casos de inacurácia tiveram medida de 

erro palpatório maiores que 10mm e três outras voluntárias medidas menores que 

10mm.  

 Não foram encontradas diferenças em relação à média de idade, altura e IMC 

entre a amostra de indivíduos que tiveram a palpação acurada comparados aos que 

apresentaram inacurácia da palpação (Tabela 2). No entanto, nos indivíduos em que 

a palpação não foi acurada a média de peso foi significativamente maior (Média: 

82.1Kg e DP: 12.22) do que as que apresentaram a palpação acurada (Média: 

65.3Kg e DP: 16,65). Na análise de correlação entre o peso e a medida de erro, 

palpatória verificou-se uma correlação moderada (r=0,6; p=0,003), no entanto não 

houve correlação entre a medida de erro palpatória e o IMC (r=0,07; p=0,73), e entre 

esta e a altura (r=0,06; p=0,79), 

 Também foi verificado que as seis mulheres onde não se obteve acurácia 

palpatória possuíam aumento da espessura dos tecidos moles na região cervical 

posterior, e quatro apresentaram hiperlordose cervical (Tabela 3). 

 

DISCUSSÃO 

 

  Este estudo demonstrou que o protocolo utilizado apresenta uma forte 

acurácia e excelente confiabilidade intra e interexaminadores do protocolo palpatório 

proposto para identificação do PE de C7. No entanto, alguns fatores foram 

apontados como associados à inacurácia da palpação, tais como o peso e a 

aumento da espessura dos tecidos moles na região cervical. A idade, o IMC e altura 

não foram associados a uma maior inacurácia da palpação. 

  Os pontos fortes que permitiram os resultados positivos de acurácia neste 

estudo foram a capacidade que o protocolo possui de ser aplicado em indivíduos 

com presença de dor cervical e a utilização de mais de um ponto de referência 

anatômica somado à aplicação de manobras de mobilidade para confirmação da 

palpação, tendo em vista que a identificação das vértebras é mais precisa quando 

vários pontos ósseos são utilizados como referência e/ou quando são associados 

com testes de mobilidade (Gadotti and Magee, 2008; Snider et al., 2011; Póvoa et 

al., 2014). A excelente reprodutibilidade pode ter sido associada à descrição 

minuciosa do protocolo, assim como ao treinamento dos avaliadores.  
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 Gadotti et al. afirmam que em qualquer pesquisa, não se espera uma acurácia 

de 100%, tendo como achado em seu estudo uma acurácia de 87,5%, mesmo com a 

palpação sendo realizada por profissionais com boa experiência na prática clínica e 

seguindo fidedignamente os métodos de palpação descrito no protocolo. A 

variabilidade anatômica é um fator que confunde a acurácia e assim pode justificar 

os erros encontrados em 24% da amostra no presente estudo (Seffinger et al., 2004; 

Gadotti et al., 2013). 

  Dentre as variabilidades anatômicas, destaca-se o fato de que nem sempre 

C7 é a vértebra mais proeminente, ocorrendo em apenas 60-70% da população. Em 

30-40% T1 pode ser a vértebra mais longa da coluna vertebral, o que pode justificar 

o erro maior de palpação do processo espinhoso de C7 ter ocorrido no PE de T1 

(Cooperstein and Haneline, 2007). Outra variabilidade anatômica encontrada foi o o 

aumento da espessura dos tecidos moles subcutâneo na região que compreende a 

cervical baixa e torácica alta posterior, de C6 a T1, denominada de “hump pad” 

(Aldrete et al., 1998).  

  Este aumento da espessura dos tecidos moles tem relação com o peso da 

paciente, que apresenta um ligeiro coeficiente de correlação positivo (r=0,62) com a 

medida de erro palpatória, porém não se relaciona com o IMC da avaliada e dificulta 

a palpação de pontos de referência anatômica nesta região (Aldrete et al., 1998). 

Conjuntamente, é possível que este excesso tecido mole, em alguns pacientes, 

dificulte também a identificação exata do processo espinhoso de C7 no exame 

radiográfico, diminuindo similarmente a validade do padrão-ouro, uma vez que este 

tecido aumenta a distância entre o marcador radiopaco e a pele do indivíduo (Aldrete 

et al., 1998).   

 É concebível ainda que os marcadores colados à pele possam se mover 

caudalmente durante a mudança de posicionamento entre o procedimento da 

palpação, o tempo de espera para a realização da radiografia (de acordo com a 

demanda diária do serviço de radiologia do HC-UFPE), e o posicionamento para 

realização do raio-x (Holmaas et al., 2006; Teoh et al., 2009). É verificada uma 

mudança de posição do marcador de superfície do PE de C7, e de outras vértebras, 

no sentido cefálico e para direita, durante a mudança de decúbito da posição 

ortostática para decúbito lateral, justificada pela mobilidade dos tecidos moles 

durante a troca de posição provocada pela elasticidade da pele e da caixa torácica 

(Furlanetto et al., 2011).  
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 O procedimento palpatório proposto é realizado em média em 15 minutos e a 

depender da demanda de exame no dia, as pacientes passavam um longo tempo       

esperando para a realização do raio-x, mudando de posição, caminhado e estes 

fatores podem ter provocando uma mudança de posição do marcador radiopaco. É 

importante ressaltar que erros no posicionamento dos marcadores podem afetar os 

valores dos ângulos medidos e, consequentemente, afetar a confiabilidade e a 

validade das medições. Mais estudos devem comparar ângulos medidos, através de 

marcadores de localização precisa e imprecisa, a fim de determinar o significado 

clínico da acurácia da palpação. 

 Este achado induz que a palpação dos PEs deva acontecer na posição em 

que se deseja aplicar a radiografia no indivíduo, com o intuito de evitar erros no 

procedimento palpatório, bem como a interferência dos tecidos moles. Aliás, a 

identificação de um ponto de referência anatômica específico pode variar a partir da 

posição em que o procedimento palpatório é realizado, uma vez que em um estudo 

realizado por Cooperstein e Haneline, onde verificaram que o ângulo inferior da 

escápula corresponde ao PE de T7, quando o voluntário for palpado sentado ou em 

pé; ou ao PE de T6 quando palpado em prono; podendo o mesmo ocorrer em 

relação à palpação dos demais processos espinhosos da coluna vertebral 

(Cooperstein and Haneline, 2007).  

  É considerado como deslocamento mínimo do marcador radiopaco as 

medidas de erro palpatória inferiores a 10mm (Furlanetto et al., 2011). Em apenas 

três medidas houve erro palpatório superiores a 10mm no presente estudo (12; 

18,74 e 18,96mm), sendo que em um destes casos, o nível vertebral palpado foi o 

PE de C4. No entanto, foi verificado nesta voluntária o aumento de espessura dos 

tecidos moles na região cervical, além da presença de hiperlordose, que provoca 

uma proximidade dos processos espinhosos pelo aumento da concavidade cervical, 

dificultando a palpação dos espaços intervertebrais, sendo este um fator confudidor 

na palpação.  

  O cuidado tido na elaboração deste protocolo se deve ao interesse que sua 

aplicabilidade se estenda, à população que necessita da palpação na prática clínica 

e que ocorra com o mínimo de erro possível. Também evidenciamos a importância 

da realização de estudos que validem de métodos palpatórios para uma vértebra, ou 

outro marco anatômico, que possua uma maior facilidade tátil, uma vez que a 

acurácia na palpação de uma vértebra pode determinar a precisão na identificação 
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de três PEs em níveis acima e abaixo deste ponto anatômico de referência 

(Cooperstein and Haneline, 2007).  

           É necessária também a adaptação do protocolo conforme a paciente a ser 

avaliada, respeitando seu nível de dor e a espessura dos tecidos moles na região 

cervical.  Para isto, é sugerido quantificar o nível de dor da paciente e a espessura 

dos tecidos moles na região dorso cervical, no momento da palpação, para que se 

possa fazer uma análise mais detalhada de correlação entre essas variáveis e a 

medida de erro palpatório. Estudos futuros também devem utilizar um cálculo 

amostral por desfecho para aumentar a validade externa dos achados e incluir 

homens e mulheres para avaliar também se a diferença anatômica entre os sexos 

interferem na acurácia da palpação. 

  Além disso, deve-se levar em consideração a distorção radiológica, sendo 

necessário um cuidado especial com a padronização da colimação e filtro dos raios-

x durante a coleta dos dados (Cooperstein and Haneline, 2007). Este cuidado não foi 

tomado no estudo atual devido à variabilidade da forma de trabalhar entre os 

técnicos do HC-UFPE e pode ter provocado um viés de verificação.  

 

CONCLUSÃO 

 

          O procedimento de palpação proposto no presente estudo demonstrou ser 

acurado, mesmo sendo aplicado em população com presença de dor cervical por 

conter etapas que consistem na utilização de mais de um ponto de referência 

anatômica somado a manobras de mobilidade para confirmação da palpação. Além 

disso, o protocolo apresentou uma excelente confiabilidade interexaminador (ICC= 

0,996) pelo cuidado na descrição do protocolo  e treinamento dos avaliadores. Os 

fatores associados à inacurácia palpatória foram o peso e o aumento da espeddura 

de tecidos moles na região cervical. 

            No entanto, estudos futuros devem utilizar uma amostra maior, composta de 

homens e mulheres, e que possam quantificar seu nível de dor e acúmulo de 

gordura dorso cervical no momento de realização do procedimento palpatório. 

Também é recomendado realizar o procedimento palpatório na mesma posição em 

que é praticada a radiografia, além da necessidade em padronizar a colimação e 

filtro dos raios-x entre a amostra estudada e um menor tempo de espera entre a 

colocação do marcador e realização do raio-x. 
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TABELAS 

 

 

Tabela 1)  Acurácia, medida de erro e reprodutibilidade da palpação do PE de C7 

 

 
Acurácia 

(n/%) 

Medida de erro 

(mm)(Média/ DP) 

Reprodutibilidade 

(ICC-IC) 

PE DE C7 19 (76%) 2,76 (5,77) 0,996 (0,990-0998) 

PE: Processo espinhoso; DP: Desvio-Padrão; ICC:Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de 

confiança. 

 
 

Tabela 2) Distribuição das características antropométricas entre os acurados e não acurados 
 
 

Variáveis 
Idade (anos) Peso (Kg) Altura (m) IMC (Kg/m2) 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

         

Acurácia na palpação 

Sim 49,68 7,27 65,36 12,7 1,55 0,05 28,36 5,6 

         
Não 46 10,18 82,1 14,2 1,55 0,04 30 6 

          
Valor de p (ANOVA) 0,335 0,012* 0,923 0,543 

DP: Desvio-Padrão;  ANOVA: Analise of Variance 
 
 
 

Tabela 3) Distribuição do aumento da espessura dos tcidos moles na região cervical, hiperlordose e 
fator nutricional entre acurados e inacurados  
 

 
 

Aumento da 
espessura dos 
tecidos moles 

 

Hiperlordose 
 

Classificação de 
IMC 

 

Não Sim Não Sim Normais Obeso 

Acurácia na 
Palpação de 

C7 

 
Não 

 
      

N 0 6 2 4 4 2 

% 0,00% 100,00% 12,50% 44,40% 26,70% 20% 

 
 

      

Sim 
N 13 6 14 5 11 8 

% 68,40% 31,60% 87,50% 55,60% 73,30% 80% 

  
 

      
Valor de p (Teste de Qui-
quadrado Fisher) 

0,005* 0,07 0,114 

 
 

FIGURA 



129 

 

 
Figura 1) Análise da acurácia e reprodutibilidade palpatória. A: Análise da acurácia da palpação na 

radiografia. B: Análise da reprodutibilidade da palpação através da biofotogrametria no CorelDraw.  

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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RESUMO: 
 
 
Objetivo: Estimar a acurácia diagnóstica de um novo protocolo de avaliação 
biofotogramétrico para o diagnóstico de hiperlordose cervical , em comparação com 
a radiografia, e sua confiabilidade intra e interexaminadores na mensuração do 
ângulo de curvatura cervical. 
Métodos: Dezenove mulheres com presença de dor cervical foram submetidas a 
radiografia da coluna cervical para o cálculo do ângulo de Cobb e diagnóstico de 
hiperlordose por um médico. Duas fotografias da postura foram obtidas, a primeira 
imediatamente após a captação imagem radiográfica, e a segunda realizada por um 
avaliador diferente em momento subsequente. Duas medidas angulares da lordose 
cervical foram calculadas por cada avaliador de forma independente usando 
software CorelDraw através de um protocolo biofotogramético, que também permitiu 
o estabelecimento do diagnóstico de hiperlordose. A concordância de mensuração 
entre a biofotogrametria e a radiografia foi apresentada através do diagrama de 
Bland-Altman. A avaliação da acurácia foi realizada pelas medidas de sensibilidade, 
especificidade, valores preditivos positivos e negativos e razão de verossimilhança 
positiva e negativa. A confiabilidade intra e interexaminadores foi calculada através 
do índice de kappa, e do coeficiente de correlação intraclasse (ICC).  
Resultados: A confiabilidade interexaminadores entre a biofotogrametria e a 
radiografia demonstrou um ICC de 0.79 e kappa de 1 na capacidade em diagnosticar 
hiperlordose cervical. Foi verificada uma excelente confiabilidade intra (ICC=0.99) e 
interexaminadores (ICC= 0.89) da biofotogrametria. No que se refere ao diagnóstico 
da hiperlordose cervical o protocolo biofotogramétrico constatou ótimos valores de 
acurácia, como sensibilidade (100%; 95%IC: 59,04-100%), especificidade (100%; 
95%IC 73.04-100%), valor preditivo positivo (100%; 95%IC: 59.04-100%), valor 
preditivo negativo (100%; 95%IC 73.04-100%), razão de verossimilhança negativa 
(0). 
Conclusão:  O novo protocolo biofotogramétrico proposto é acurado no diagnóstico 
da hiperlordose cervical e apresenta excelente confiabilidade intra e 
interexaminadores na mensuração do ângulo de lordose cervical.  
 
 
Palavras chaves: fotogrametria, radiografia, postura, cervical, plano sagital. 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
  A postura cervical é uma importante indicadora de saúde, sendo seus desvios 

e anormalidades considerados como potenciais fatores etiológicos na patogênese de 

distúrbios musculoesqueléticos e biomecânicos locais ou generalizados (Harrison et 

al., 2004a; Grob et al., 2007). No atual contexto da saúde baseada em evidências é 

imprescindível a prática de avaliações posturais quantitativas para que o 
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agravamento ou evolução do tratamento possam ser documentados ao longo do 

tempo (Normand et al., 2007; Grimmer-Somers et al., 2008; Ruivo et al., 2013).  

  Dentre as avaliações da coluna cervical descritas na literatura, encontramos 

como padrão ouro, a radiografia, através do ângulo de Cobb, por permitir o cálculo 

com exatidão do ângulo de concavidade cervical pela demarcação dos pontos de 

referência angular na imagem, e por apresentar altos coeficientes de correlação para 

confiabilidade inter e intraexaminador (Harrison et al., 2000; Lau et al., 2010). A 

radiografia utilizada em doses repetidas pode causar efeitos biológicos deletérios ao 

organismo, imediatos ou tardios, o que demonstra a necessidade de criação de 

protocolos de avaliação menos inócua que tenham validade no diagnóstico das 

alterações posturais da coluna cervical (hiperlordose e retificação) e confiabilidade 

na mensuração do ângulo de lordose (Souza et al., 2009; Fortin et al., 2012).  

 Os métodos de avaliação quantitativos e não inócuos disponíveis para 

avaliação do ângulo de lordose cervical são a régua flexível (Harrison et al., 2005) e 

a biofotogrametria computadorizada associada ao uso de softwares (Weber et al., 

2012; Gadotti et al., 2013). A medição do ângulo de lordose cervical pela flexicurva 

apresenta baixa validade em comparação com as medições radiográficas, tendo em 

vista que seus resultados superestimam a lordose em comparação com os valores 

do raio-x (Harrison et al., 2005). Já o único estudo que avalia a validade do ângulo 

de lordose cervical (Weber et al., 2012), mensurado através da biofotogrametria 

comparado com a radiografia, sugere que a radiografia seja o único método validado 

para este tipo de medida. 

 A literatura dispõe de um estudo que propõe a medição do ângulo de 

curvatura cervical através do cálculo da medida linear dada pela distância horizontal 

entre a linha vertical tangente ao ápice da cifose torácica até o ponto de maior 

concavidade cervical, e este falha em possuir diferenças de execução entre o teste 

índice e o padrão ouro, assim como particularidades no processamento do teste 

índice, afentando assim as medidas de acurácia diagnóstica (Weber et al., 2012). 

Desta forma este estudo tem como objetivo geral estimar a acurácia diagnóstica de 

um protocolo de avaliação biofotogramétrico para o diagnóstico de hiperlordose 

cervical, em comparação com a radiografia, bem como sua confiabilidade intra e 

interexaminadores na mensuração do ângulo de curvatura cervical no plano sagital. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Trata-se de um estudo piloto de acurácia de diagnóstico, do tipo transversal, 

guiado pelas recomendações do Standard for Reporting of Diagnostic Accuracy 

(Bossuyt et al., 2003). É também um estudo de confiabilidade intra e 

interexaminadores e concordância guiado pelo Consensus based Standards for the 

selection of health Measurement Instruments (COSMIN) (Mokkink et al., 2010) e 

Guideline for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRAAS) (Kottner et al., 

2011).  

 

Critério de elegibilidade e amostra 

 

 A amostra foi composta por 25 mulheres com idade entre 18 e 60 anos, que 

apresentassem dor cervical estática e/ou dinâmica e prescrição médica para 

realização de um raio-x em perfil lateral, no momento da avaliação. Foram excluídas 

aquelas com presença de gravidez, doenças ou desordens que impedissem o 

ortostatismo no momento da realização da coleta de dados; diagnóstico de escoliose 

maior que 20°; presença de cirurgia prévia ou história de fratura de coluna, pelve ou 

membros inferiores; espondilolistese; espondilólise; e anormalidades ou má 

formação na coluna. 

 Das mulheres elegíveis, houve 6 perdas, sendo três por má qualidade na 

imagem radiográfica e três por presença de anormalidade na coluna, perfazendo 

uma amostra final de 19 participantes.  

   

Local do estudo 

 O estudo foi realizado no setor de radiologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no período compreendido entre 

outubro de 2014 à março de 2016, e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), sob CAAE n. 35421514.8.0000.5208.  

 

Examinadores  

Antes do início da coleta de dados foi realizado um treinamento de dois 

avaliadores que aplicaram o protocolo biofotogramétrico, com o objetivo de 
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dinamizar e uniformizar os procedimentos de coleta, evitando assim a ocorrência de 

erros durante o curso da pesquisa. Os avaliadores 1 e 2 , fisioterapeutas, fizeram um 

treinamento, em quatro encontros de quatro horas de duração, com o avaliador 3, 

acerca do método palpatório do processo espinhosos de C7, disposição e 

determinação da correta distância, altura e nivelamento da câmera fotográfica e o 

uso do software CorelDraw v12, no que se refere à calibração da imagem e 

mensuração angular da curvatura cervical.  

 O avaliador 3 é um fisioterapeuta com 10 anos de formação e experiência na 

área de traumato-ortopedia, e o avaliador 4 é médico do segundo ano de residência 

em radiologia, com experiência no traçado do ângulo de Cobb em radiografias.  

 

Coleta de dados 

Inicialmente, para cada participante deste estudo, foram coletadas 

informações pessoais, justificativa da prescrição médica do exame radiográfco e em 

seguida obteve-se o peso, altura e posterior cálculo do índice de massa corpórea 

(IMC) através de uma balança mecânica antropométrica com precisão de 0,05 kg, 

Welmy® com régua acoplada.  

Logo após, o avaliador 1 iniciou a preparação inicial para a realização o 

protocolo biofotogramétrico proposto neste estudo, através da palpação e do 

posicionamento dos marcadores reflexivos e encaminhou a participante à sala de 

radiologia para o registro fotográfico da postura da coluna cervical no plano sagital 

imediatamente após à obtenção da imagem radiográfica da coluna cervical no plano 

sagital, conforme protocolos descritos a seguir. 

  

Protocolo Biofotogramétrico  

 a) Procedimento palpatório 

 O protocolo de avaliação biofotogramétrico foi composto pelo método 

palpatório, para identificação dos pontos de referência anatômica; posicionamento 

do paciente; organização do ambiente para captura das fotos; mensuração angular 

pelo software Corel Draw v.12; e classificação da curvatura cervical.  

 Foi palpado, para servir como principal ponto de referência anatômica para 

traçado do ângulo cervical, o processo espinhoso de C7. A palpação ocorreu na 

postura sentada e foi solicitada uma flexão anterior da cabeça para identificação 
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visual da primeira apófise proeminente, que corresponde ao PE de C7. Em seguida, 

o avaliador, situado atrás da paciente, posicionava o segundo e terceiro dedo na 

apófise espinhosa de C7 e T1 respectivamente. A partir desta posição, o avaliador, 

com uma mão na cabeça do paciente, realizava passivamente os movimentos flexão 

e extensão, para verificar o deslocamento anterior de C7 sobre T1; e em seguida os 

de rotação direita e esquerda sucessivamente, quantas vezes fossem necessárias 

para identificação e verificação da sua mobilidade, pois o PE de T1 permanece 

imóvel (Humphreys et al., 2004; Tixa, 2006).   

 Os marcadores utilizados para a análise da acurácia na palpação foram os 

eletrodos de eletrocardiograma por conter uma parte metálica que pode ser 

visualizado através do raio-x (Dunk et al., 2005). Para análise das confiabilidades 

inter e intraexaminador foram utilizadas meia esfera de isopor colada aos eletrodos 

de eletrocardiograma a fim de que fossem visualizadas na foto em perfil.  

 

 b) Postura para obtenção da fotografia 

 A participante se posicionou em perfil lateral direito com os pés descalços, 

olhos abertos e direcionados a linha do horizonte em cima de uma base de borracha 

com dimensão 10x40x20 centímetros com fitas adesivas coloridas coladas para 

orientação do posicionamento do calcanhar, da unha e da cabeça do 5° metatarso, 

com peso distribuído igualmente em ambos os pés, respeitando a posição específica 

exigida durante a realização da radiografia. O cuidado com o posicionamento dos 

pés ocorreu com o objetivo de evitar erros de distância, rotações e oscilações 

corporais (Weber  et al., 2012). 

 Para a realização da radiografia da região cervical era exigido que as 

participantes elevassem o queixo, para retirá-lo da área a ser exposta; e 

mantivessem os braços ao longo do corpo; com cuidado em manter os ombros sem 

elevação. A fim de reproduzir a posição natural da cabeça, foi solicitado que as 

voluntárias realizassem movimentos de grande amplitude de flexo-extensão, 

diminuindo gradualmente para descansar na posição mais confortável e manter o 

olhar horizontal (posição de auto-equilíbrio). Esta posição foi confirmada pelo uso do 

lazer localizado no canto lateral do olho laser e direcionado para a parede (Veronesi 

Junior, 2008; Miranda, 2014).  

 A câmera fotográfica digital utilizada foi a Sony Cyber- Shot DSC- H100 

16.0 Mega Pixels, acoplada a um tripé nivelado para certificar que esteja a 90 graus, 



136 

 

perpendicular ao solo e paralela ao chão e ao indivíduo a ser fotografado. Não foi 

feito uso de zoom da câmera fotográfica (Miranda, 2014). O tripé permaneceu a 

uma distância que poderia variar entre 80-100 cm e a uma altura equivalente a altura 

do ângulo mandíbula, sendo esta específica para cada avaliada. 

 A posição do tripé e do tapete de borracha foi demarcada no chão por uma 

caneta, evitando assim seu deslocamento e a perda das distâncias estabelecidas 

(Furlanetto  et al., 2011; Santos  et al., 2011). No propósito de evitar a ocorrência de 

equívocos no momento da apuração dos dados, antes da retirada de cada foto, se 

preenchia um checklist contendo todos os itens importantes para a organização do 

ambiente, posicionamento do paciente e captura da fotografia (Furlanetto  et al., 

2011; Santos  et al., 2011; Souza  et al., 2011; Miranda, 2014). 

 A posição e organização do ambiente explicitada acima é idêntica à solicitada 

para radiografia, sendo a primeira foto executada imediatamente após a captura da 

imagem radiográfica. O intervalo preconizado entre as duas avaliações foi de 15 

minutos para impedir que possíveis sinais da localização dos marcadores metálicos, 

colocados durante primeira avaliação, influenciassem o método palpatório do 

avaliador 2. Em seguida, a participante recebeu a mesma orientação obtida durante 

o exame de raio-x, quanto à localização e posicionamento do corpo para captura da 

segunda fotografia, com a finalidade de verificar a confiabilidade interexaminadores 

do protocolo de avaliação biofotogramétrico testado.  

A segunda avaliação também foi realizada no setor de radiologia do HC- 

UFPE, porém em ambiente diferente da primeira, para verificar se avaliador 2 

reproduz, independentemente, as mesmas condições de avaliação elaborada pelo 

avaliador 1. Todas as salas tinham as mesmas condições climáticas e de 

iluminação, porém caso a iluminação fosse insatisfatória era utilizado o flash da 

câmera fotográfica. 

 

C) Mensurações dos ângulos por meio de software 

 As fotos obtidas na câmera digital foram armazenadas no computador pelo 

avaliador 3 e randomizadas para mensuração angular pelos avaliadores 1 e 2 de 

forma independente no software CorelDraw. Após 15 dias estes avaliadores 

repetiram as análises com o objetivo de verificar a confiabilidade intraexaminador. 

 O ângulo de lordose cervical (Figura 1B) foi traçado a partir de uma estimativa 

da inclinação dos corpos vertebrais de C1 e C7, utilizados como referência para o 
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desenho do ângulo de Cobb, mediante análise anatômica e biomecânica prévia da 

coluna cervical.  

 Nesse contexto, para estimar a inclinação vertebral do corpo de C1, este 

protocolo considerou o grau de hiperlordose, medida pela distância (D) entre a linha 

que une as bordas internas dos PEs de C1 e C7 ( Reta H) à pele da voluntária; e o 

grau de anteriorização da cabeça, dada pela distância (A) entre a reta que delimita o 

centro do corpo do paciente (Reta P) ao meato acústico externo. A inclinação de C7 

foi determinada pela palpação de seu processo espinhoso e o ponto que marca a 

junção entre o pescoço e o tronco (Gay, 1993; Takeshita  et al., 2001) (Figura 1B). 

 Quatro pontos de referência anatômica foram utilizados para traçado das 

duas retas que determinaram o ângulo de lordose cervical. Para a reta 1, foram 

marcados o processo espinhoso de C7 e o ponto que delimita a transição entre o 

pescoço e o tronco. Para a reta 2, foram considerados o processo espinhoso de C1 

e o ponto que marca a base de implantação do nariz  ao crânio próximo à glabela. 

Com exceção do PE de C7, todos os outros pontos de referência anatômica foram 

marcados na própria fotografia através do uso do software, sendo a altura de C1 

determinado pela altura do lóbulo da orelha. 

  O valor de “D”, em milímetro, foi somado ao valor de “A” para que 

pudéssemos determinar a inclinação da reta 2. Esta soma foi considerada como um 

fator de correção para aquelas que já possuíam alterações posturais, como 

hiperlordose cervical e anteriorização da cabeça e foi denominada de “FC”. Uma reta 

com a mesma dimensão de “FC” foi traçada verticalmente para cima a partir da base 

do nariz e este novo ponto, junto com canal auditivo, delimitou a reta 2. 

 Caso não seja detectada uma flexão da cabeça, verificado quando o canal 

auditivo ficava localizado posteriormente à reta “P”, ao invés de somar o valor de “D” 

com o valor de “A”, tinha-se que se subtrair esses valores (D-A) e traçar um novo 

ponto a partir de uma reta vertical traçada inferiormente a partir do ponto que marca 

o início do nariz (Figura 1B). O ângulo foi traçado através da intersecção das retas 1 

e 2. 

 D) Estabelecimento do diagnóstico de hiperlordose 

 O Valor normal funcional de lordose cervical considerado neste estudo variou 

entre 20° a 40°, sendo considerado hiperlordose quando o ângulo for superior a 40° 

e retificação quando inferior a 20° (Harrison et al. 2004a).  
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Protocolo Radiográfico 

A imagem radiográfica era capturada imediatamente antes da primeira 

fotografia nas mesmas condições descritas anteriormente. O feixe central coincidia 

com o centro do receptor de imagem e incidia entre C4 e C5, com incisão 

perpendicular ao receptor de imagem e com uma distância foco-receptor variando 

entre 80 à 100 cm de acordo com o técnico de radiologia (Bontrager, 2009; Möller &  

Reif, 2009).  

O método utilizado para mensuração do ângulo de lordose cervical na 

radiografia, foi o de Cobb C1-C7, que consiste na intersecção de duas retas 

perpendiculares a outras duas retas que  partem do centro do corpo de C1 e da 

superfície inferior do corpo de C7 (Harrison et al., 2000) (Figura 1A). Todas as imagens 

radiográficas das curvaturas cervicais foram capturadas pelos técnicos que estavam de 

plantão no HC-UFPE, no momento da coleta de dados, e os avaliadores não tiveram 

acesso aos dados obtidos pelo protocolo biofotogramétrico e pelo formulário de 

avaliação, para que não houvesse conhecimento mútuo dos valores anotados.  

 O valor normal funcional de lordose cervical considerado neste estudo 

também foi baseado nos pontos de corte do estudo de Harrisson e colaboradores 

(Harrison et al., 2004a).  

 

Análise Estatística   

 Os dados foram processados utilizando-se o programa Statistical Package for 

Science Studies (SPSS) versão 18.0 software. Foi realizada uma análise descritiva 

para caracterizar a amostra em relação às características biológicas e 

antropométricas dos pacientes (Peso, altura e IMC, e idade) através de média, 

desvio padrão e intervalo de confiança. 

 Os resultados do teste índex (biofotogrametria) foram comparados com os 

resultados do teste padrão-ouro (ângulo de Cobb) através de uma tabela 2x2 e a, 

partir desta, foram calculados a sensibilidade, especificidade, valores preditivos 

positivo e negativo e razão de verossimilhança positiva e negativa, com os 

respectivos intervalos de confiança a 95% e curva ROC. 

 A confiabilidade interexaminadores foi calculada de duas maneiras: através 

do índice de kappa, o qual atestou a confiabilidade no diagnóstico da Hiperlordose 

cervical; e através do coeficiente de correlação intraclasse (ICC), o qual avaliou a 
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confiabilidade na mensuração do ângulo de lordose cervical através da 

biofotogrametria. A concordância de mensuração entre a biofotogrametria e a 

radiografia através do gráfico de Bland-Altman, representando assim o erro de 

medida entre os dois instrumentos. 

  

RESULTADOS 

 

 A amostra final foi de 19 mulheres com média de idade de 49,16 (DP= 8,02) 

anos e uma média de IMC de 27,67 (DP=4,89) Kg/m2. (Tabela 1).  Vinte e seis 

porcento da amostra foi classificada com peso normal, 42,1% com sobrepeso e 

31,6% obesa. O fluxograma da pesquisa está expresso na figura 2. 

 As médias e desvio padrão do ângulo de lordose cervical, obtido através dos 

dois avaliadores pela biofotogrametria, e pelo médico por meio da radiografia, estão 

apresentados na tabela 2 e não apresentam muita variação.  

  

Confiabilidade interexaminadores da Radiografia versus biofotogrametria 

computadorizada  

  A confiabilidade interexaminadores entre a biofotogrametria computadorizada 

e a radiografia demonstrou um coeficiente de correlação intraclasse de 0.79 ( IC 

95%: 0.54-0.92). Já a confiabilidade interexaminadores entre os dois instrumentos 

em diagnosticar hiperlordose cervical expressou um valor de kappa de 1  (Tabela 3). 

 Ao considerar a confiabilidade interexaminadores em mensurar o ângulo de 

lordose cervical do protocolo biofotogramétrico foi encontrado um coeficiente de 

correlação intraclasse de 0.89 (IC95% 0.73-0.95). O valor de kappa que representa a 

capacidade em diagnosticar hiperlordose cervical pela biofotogrametria entre os dois 

avaliadores também foi de 1. 

 

Confiabilidade intraexaminador da biofotogrametria computadorizada 

 O protocolo biofotogramétrico apresentou uma excelente (>0.80) 

confiabilidade intraexaminador nas mensurações angulares da concavidade cervical 

com ICC de 0.99 (IC95%0.97-1). Também demonstrou excelente confiabilidade 

intraexaminador para diagnosticar a hiperlordose com o valor de kappa de 1 (Tabela 

3). 
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  A análise do diagrama de Bland-Altman (Figura 3) indica um viés 

estatisticamente significativo de 0.34. Os limites de concordância apontam que as 

diferenças entre as duas medidas foram menores do que 15°.  

 

Resultados da acurácia 

 As variáveis relativas à acurácia estão expressas na tabela 4, não sendo 

possível o cálculo da razão de verossimilhança positiva devido à falta de casos falso 

negativos detectados pela fotogrametria. A figura 4 demonstra probabilidade nula de 

existir a hiperlordose após um teste negativo detectado pelo protocolo 

biofotogramétrico. 

 

DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo constatou que o protocolo biofotogramétrico de 

mensuração do ângulo de lordose cervical apresenta excelente acurácia e 

confiabilidade intra e interexaminadores. A razão de verossimilhança negativa igual a 

zero reflete a capacidade que o protocolo possui em diminuir a chance dos 

pacientes em serem diagnosticados com hiperlordose cervical através da 

biofotogrametria, caso de fato não possuam a alteração postural (Neves et al., 

2003). 

 O resultado encontrado para área sob a curva Receiver operating 

characteristic (ROC) igual a 1 demonstra a total capacidade do teste em detectar 

pessoas com a curvatura cervical normal e aumentada.  Já o índice de Youden 

(Indice J=1) certifica a perfeita precisão do protocolo biofotogramétrico no 

diagnóstico de alterações posturais cervical (Martinez et al., 2003). 

 De acordo com a confiabilidade interexaminadores dos instrumentos, a 

biofotogrametria apresentou concordância no diagnóstico da hiperlordose cervical 

(Kappa=1) comparada à radiografia. Não há disponível na literatura, até o presente 

momento, estudos que avaliem a capacidade da biofotogrametria computadorizada 

em diagnosticar alterações posturais da coluna cervical no plano sagital 

(hiperlordose e retificação) impossibilitando uma análise comparativa destes dados.  

 Considerando a confiabilidade intraexaminador do protocolo 

biofotogramétrico, os achados corroboram com três estudos as quais os autores 

encontraram excelentes coeficientes de correlação intraclasse variando entre 0.83 a 
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0.98 (Dunk et al., 2005; Weber et al., 2012; Gadotti et al., 2013). Já a confiabilidade 

interexaminadores só foi avaliada no estudo de Gadotti e Magee que verificou um 

excelente coeficiente de correlação intraclasse (ICC=0.91) ratificando os achados do 

presente estudo (Gadotti et al. 2013).  

 No entanto, foi verificado que não há na literatura uma padronização da 

avaliação da curvatura cervical no plano sagital através da biofotogrametria, tendo 

em vista que os protocolos são totalmente diferentes entre os estudos disponíveis 

(Iunes, 2004; Dunk et al., 2005).  Os estudos que comparam a biofotogrametria com 

a radiografia não apresentaram os valores médios do ângulo de lordose cervical, 

não sendo possível assim investigar a concordância entre seus valores (Weber et 

al., 2012; Gadotti et al., 2013). 

  Apenas um estudo foi encontrado com o objetivo de comparar os valores 

angulares da curvatura cervical pelo método biofotogramétrico e radiográfico, 

através da análise de correlação (r=0.07), utilizando como padrão ouro o método da 

tangente posterior, que expressa seus resultados em graus. Nele, os autores 

calcularam o ângulo de lordose cervical através de uma medida linear dada pela 

distância horizontal em centímetros a partir de uma linha vertical tangente ao ponto 

ápice da cifose torácica ao ponto de maior concavidade cervical (Weber et al., 2012). 

 Como Weber e colaboradores não realizaram análise da acurácia em seu 

estudo, apesar de ter encontrado uma pobre correlação entre os instrumentos de 

avaliação (biofotogrametria e radiografia), o ideal seria que as unidades de medidas 

fossem a mesma em ambas avaliações, para que se fizessem uma comparação dos 

valores angulares pelo diagrama de Bland-Altman, uma vez que o coeficiente de 

correlação é uma medida de associação, não sendo apropriado para avaliar 

concordância entre métodos (Hirakata and Camey, 1999; Weber et al., 2012) 

 A análise do diagrama de Bland-Altman foi realizada no presente estudo 

sendo verificado um viés com significância estatística, no entanto como a 

distribuição espacial dos pontos é homogênea, pode-se concluir que esse viés é 

sistemático. Portanto, apesar das medidas não serem concordantes o viés pode ser 

utilizado como fator de correção entre as medidas (Hirakata and Camey, 1999). 

 Foi considerado, pelos autores do presente estudo, como aceitável na prática 

clínica uma diferença de 5° entre as avaliações dos valores angulares da curvatura 

cervical. Seis voluntárias tiveram uma diferença superior a este ponto de corte, 

sendo uma apresentada como outlier no diagrama de Bland-Altman. As possíveis 
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causas para ocorrência de uma diferença angular alta se deve ao fato de que estas 

voluntárias apresentaram uma inclinação anterior aumentada do corpo vertebral de 

C7, tendo em vista que o método de Cobb apenas considera as vértebras das 

extremidades da curva cervical, o que pode superestimar o ângulo pela inclinação 

de uma única vértebra, apenas (Harrison et al., 2004b).  

 Destas, apenas duas não apresentaram acurácia na palpação do processo 

espinhoso de C7, evidenciando que a acurácia palpatória é mais relevante na 

análise de concordância do que na avaliação de acurácia no diagnóstico de 

hiperlordose. O método da tangente posterior considera as rotações de cada 

vértebra isolada, sendo difícil realizar uma equivalência dos seus pontos de 

referência no método radiográfico com a biofotogrametria, uma vez que não temos 

como deduzir a inclinação de todas as vértebras cervicais tomando base uma 

fotografia (Harrison et al., 2000). 

 No que se refere à média do ângulo de lordose cervical, calculado a partir de 

um protocolo biofotogramétrico, foi descrito no estudo de Dunk e Colaboradores, que 

não compararam seus resultados com a radiografia, uma média de 32.74 (9.05), 

corroborando os achados do presente estudo (Média=  39,04 DP=10,06) (Dunk et 

al.,2005). Entretanto, quando calculado a partir do ângulo de Cobb esta média é de 

46° em pacientes com presença de dor aguda ou crônica (Harrison et al., 2004b). 

Apesar deste resultado diferir dos achados do presente estudo, não foi evidenciada, 

no nosso estudo, uma diferença significativa entre a média angular da curvatura 

cervical obtida através da biofotogrametria e da radiografia o que corrobora os 

achados do diagrama de Bland-Altman. 

 O ponto forte do protocolo biofotogramétrico, criado no presente estudo, se 

deve ao fato de que são consideradas as variações posturais e anatômicas 

individuais na escolha dos pontos de referência para o traçado angular. Além disso, 

foi realizada uma análise da anatomia de superfície para que houvesse equivalência 

entre os pontos de referência utilizados no método de Cobb e na biofotogrametria. 

Somado a isto, cada procedimento foi meticulosamente descrito nos métodos com a 

finalidade de facilitar sua repetibilidade e reprodutibilidade (Tixa, 2006; Glaner et al., 

2012).  

  A importância da descrição do posicionamento da paciente e dos cuidados 

com a câmera fotográfica implica a possibilidade de erro, na mensuração dos 

ângulos em relação à vertical, induzido pelas oscilações corporais e deslocamento 
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lateral das extremidades inferiores inerentes à postura em pé. Conjuntamente, o 

posicionamento da voluntária em relação à câmera também são relatadas como 

fontes de erro, devido ao fato de que existe variação dos planos de profundidade na 

localização dos marcadores anatômicos registrados na fotografia no plano sagital 

(Iunes, 2004; Glaner et al., 2012). 

 É importante pontuar como limitação da presente pesquisa o pequeno 

tamanho da amostra, apesar de possuir um espectro de pessoas com idade e índice 

de massa corpóreos variados. Também é sugerido que em estudos futuros 

investiguem a acurácia a partir do método da tangente posterior que abrange todas 

as vértebras da coluna cervical. Deve-se investigar a confiabilidade 

interexaminadores do padrão ouro, uma vez que este é um instrumento dependente 

do avaliador.  

  

CONCLUSÃO 

 

 O protocolo biofotogramétrico proposto é acurado no diagnóstico da 

hiperlordose cervical e apresenta excelente confiabilidade intra e interexaminadores 

na mensuração do ângulo de lordose cervical no plano sagital. No entanto, novos 

estudos com uma amostra maior devem ser realizados para comprovar a validade 

externa desses achados.    
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TABELAS 

 

 

Tabela 1: Descrição das variáveis pessoais e antropométrica entre as mulheres. 

 

Variáveis Média DP Mínimo Máximo IC 95% 

Idade (anos) 49,16 8,02 35 60 45,48-52,50 

Peso (Kg) 69,60 13,24 49,3 97,6 63,69-75,63 

Altura (m) 1,55 0,04 1,45 1,61 1,53-1,57 

IMC (Kg/m
2
) 27,67 4,89 18,51 37,74 25,39-29,70, 

IMC: Índice de massa corpórea; DP: desvio padrão; IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

 

Tabela 2: Confiabilidade intra e interexaminadores (ICC) das medidas dos ângulos de curvatura 

cervical obtidas pela biofotogrametria computadorizada e entre os valores angulares obtidos pela 

radiografia e pela biofotogrametria. Média e DP dos valores angulares obtidos pelos dois avaliadores 

da biofotogrametria e a radiografia. 

 

 ICC: Índice de correlação intra-classe; IC95%: Intervalo de confiança de 95% 

* valor de p correspondente a análise confiabilidade 

 

Tabela 3: Confiabilidade intra e interexaminadores (Kappa) no diagnóstico de hiperlordose através da 

biofotogrametria computadorizada e confiabilidade entre o diagnóstico obtido pela radiografia e pela 

biofotogrametria. 

 

 

 

 

 

 

                    IC95%= Intervalo de confiança de 95% 

 

 

 

 ICC IC 95% p* Valores Angulares  Média 
Desvio 

Padrão 

Confiabilidade       

Intraexaminador 0,99 0,97-1 0,00 Avaliador 1 37,53 10,48 

Interexaminadores 0,89 0,73-0,95 0,00 Avaliador 2 
37,37 10,71 

Biofoto/raio-x 0,79 0,54-0,91 0,00 Cobb (RX) 
39,04 10,06 

Confiabilidade Kappa        p 

Intraexaminador 1 0,000 

Interexaminadores 
1 0,000 

Biofoto/raio-x 
1 0,000 



148 

 

Tabela 4: Descrição das variáveis da acurácia resultante da comparação entre o protocolo 

biofotogramétrico e a radiografia  

 

 

Variáveis da Acurácia (%) IC 95% 

Sensibilidade 100% 59,04-100% 

Especificidade 100% 73,54-100% 

Razão de verossimilhança positiva  -- -- 

Razão de verossimilhança negativa 0 -- 

Valores preditivos positivos 100% 59.04-100% 

Valores preditivos negativos 100% 73.54-100% 

Prevalência 36,84% 16,29-61,64% 

Are sob a curva ROC 1 0.82-1 

Índice de Youden 1 1-1 

IC95%= Intervalo de confiança de 95%; ROC:Receiver operating characteristic 

*Não foi possível de calcular devido a falta de casos de identificação pela biofotogrametria 
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FIGURAS 

 

Figura 1: Cálculo da curvatura cervical A: Ângulo de Cobb na radiografia  B: 

Protocolo biofotogramétrico no CorelDraw 

                            

 

Fonte: A própria autora 

LEGENDA: (A):Reta H=Linha que une as bordas internas dos processos espinhosos de C1 e 

C7. D= Distância calculada a partir do ponto de maior concavidade cervical até a reta H. Reta 

P= Reta que passa no centro do braço, correspondente ao fio de prumo. A= Distância que 

representa a anteriorização da cabeça calculada pela distância entre o canal auditivo e a reta 

P. (B) FC: Fator de correção calculado nas voluntárias com alteração postural de hiperlordose 

cervical e anteriorização da cabeça. É calculada pela soma da medida de A com D. (C): Reta 

1= Reta traçada que liga o processo espinhoso de C7 ao ponto de transição entre a cabeça e o 

pescoco próximo ao manúbrio. Reta 2= Reta que une o processo de C1 ao ponto que surge 

após cálculo do fator de correção  
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Figura 2: Fluxograma de voluntário durante o estudo de acordo com STARD  

 

 

.  

ACC= Ângulo de lordose cervical 
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Figura 3: Diagrama de Bland-Altman para concordância da biofotogrametria em 

comparação com a radiografia. 

 

LSC: limite superior de concordância; LIC: limite inferior de concordância 

 

 

Figura 4: Nomograma de razão de verossimilhança: Cálculo da probabilidade Pós 

teste 
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ANEXO 1 – CARTA DE ANUÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
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ANEXO 2- CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NA DISCIPLINA DE 
FISIOTERAPIA APLICADA À REUMATOLOGIA NO DEPARTAMENTO DE 

FISIOTERAPIA DA UFPE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu, Gisela Rocha de Siqueira, docente da disciplina de Reumatologia 

aplicada à fisioterapia, autorizo a mestranda Priscila Maria Nascimento e Silva, a 

encaminhar os pacientes avaliados, em sua pesquisa intitulada: ACURÁCIA DA 

FOTOGRAMETRIA COMPUTADORIZADA NO DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES 

DA COLUNA VERTEBRAL E CONFIABILIDADE NA MENSURAÇÃO DOS 

ÂNGULOS DE CURVATURA CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR NO PLANO 

SAGITAL EM ADULTOS, como portadores de disfunções na coluna cervical, 

torácica e/ou lombar, garantindo aos mesmos  tratamento fisioterápico na clínica 

escola do Departamento de fisioterapia da UFPE. Os atendimentos serão realizados 

duas vezes na semana no turno da tarde, pelos alunos da disciplina supra-

mencionada sob minha orientação.  

 

 

 

Recife,25 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

     
________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 3- PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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ANEXO 4- COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


