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REPRODUTIBILIDADE INTER E INTRA-AVALIADOR DO
MÉTODO COBB COM DIFERENTES NÍVEIS VERTEBRAIS
DE REFERÊNCIA NA MEDIÇÃO DA CIFOSE TORÁCICA EM
CRIANÇAS
Inter and intra evaluator reproducibility of the Cobb method with different
vertebral levels for reference in measurement of the thoracic kyphosis of
children
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RESUMO

ABSTRACT

O método de Cobb é o padrão ouro para as medições
angulares da coluna vertebral, mas está sujeito à variabilidade
inerente ao exame e ao avaliador. Além disso, ainda é escasso o
conhecimento sobre a sua variabilidade na população infantil. O
objetivo deste estudo foi avaliar a repetibilidade e a reprodutibilidade inter e intra-avaliador do método Cobb na avaliação da
cifose torácica em crianças, utilizando diferentes níveis vertebrais
de referência. Exames radiológicos digitais de 50 crianças foram
avaliados de forma independente por três avaliadores experientes,
que realizaram três avaliações, duas sucessivas e uma com uma
semana de intervalo. Os ângulos de cifose torácica foram obtidos
utilizando dois níveis vertebrais superiores (T1 e T4) e T12 como
limite inferior. Foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse, a média absoluta das diferenças (MAD), a mínima mudança
detectável e o erro padrão da medição (α<0,05). Obteve-se correlação boa e significativa para repetibilidade independentemente
do nível vertebral; correlação significativa variando de moderada
a boa para reprodutibilidade intra-avaliador, com MAD, em sua
maioria, próximas aos 5º. Para reprodutibilidade interavaliador
obtiveram-se correlações de pobres a moderadas, com MAD
superior a 5º independentemente do nível avaliado. O método
de Cobb apresentou resultados adequados de reprodutibilidade
intra-avaliador, independentemente do nível vertebral utilizado.
No entanto, tendo em vista as correlações pobres a moderadas e
os maiores erros para a reprodutibilidade interavaliador, sugere-se que, preferencialmente, as medidas de acompanhamento
sejam realizadas por um mesmo avaliador e que a metodologia
empregada seja mantida constante entre os exames.

The Cobb method is the gold standard for angular measurements of the spine, but is subject to the inherent variability of
the exam and the evaluator. Moreover, it is still little knowledge
about the variability in children population. The objective of
this study was to verify the repeatability and the inter and intra
observer reproducibility of the Cobb method in the evaluation of
the thoracic kyphosis in children using different vertebral levels
for reference. Digital radiological exams of 50 children were
independently evaluated by three experienced evaluators, who
made three evaluations, two successively and one with a week
apart. The thoracic kyphosis angles were obtained by using two
upper vertebral levels (T1 and T4) and using T12 as the lower
limit. It was used the Intraclass Correlation Coefficient, the mean
absolute difference (MAD), the standard error of measurement
and the minimal detectable change (α<0,05). It was obtained
good and significant correlation for repeatability independently
of the vertebral level; significant correlation ranging from moderate to good for intra-rater reproducibility with MAD close
to 5º. For inter reproducibility was obtained poor to moderate
correlations, but the MAD was higher than 5º regardless of
the assessed level. The Cobb method showed adequate results
intra-rater reproducibility regardless of the vertebral level used.
However, in view of the poor to moderate correlations and the
increased errors for inter-rater reproducibility, it is suggested
that, preferably, the accompanying measures be performed
by the same evaluator and that the methodology employed be
sustained between the examinations.
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INTRODUÇÃO
As alterações posturais vêm sendo consideradas um
problema de saúde pública1-3. Além disso, o desenvolvimento
dessas alterações na infância pode ser considerado um fator predisponente às condições degenerativas da coluna vertebral4-6.
Nesse contexto, parece evidente a importância da avaliação da
coluna vertebral na infância e, a radiografia é tida como padrão
ouro para essa avaliação7, sendo o método de Cobb preferido
para as medições angulares. Contudo, estudos afirmam que
se pode esperar um erro de 5º devido à variabilidade inerente
ao exame e ao avaliador8. Ainda, vale ressaltar que a maior
parte desses estudos tem como base a população adulta, sendo
escassos os estudos abordando a população infantil, que ainda
encontra-se em fase de maturação óssea, o que pode tornar ainda
mais difícil a identificação dos pontos anatômicos utilizados
na avaliação9.
Além disso, a escolha dos pontos anatômicos para a utilização do método possui uma grande variabilidade na literatura,
principalmente em virtude da dificuldade de visualizar os platôs
vertebrais, sobretudo os mais superiores devido a sobreposição óssea10-13. Em virtude dessa dificuldade, alguns autores
utilizam análise segmentar, com platôs vertebrais de T3, T4
ou T5 como pontos superiores da curvatura10-12, parecendo
concordar com a escolha do platô vertebral inferior de T12
como limite inferior da mesma.
No entanto, tendo em vista a carência de estudos de reprodutibilidade do método Cobb em crianças e a divergência
dos platôs vertebrais utilizados, permanece a preocupação
quanto a qualidade das informações geradas por essas metodologias de medição da cifose torácica em crianças. Sendo
assim, torna-se relevante conhecer a reprodutibilidade, que é o
grau de concordância entre os resultados das medições de uma
mesma grandeza, variando ou o tempo (reprodutibilidade intra-avaliador) ou o avaliador (reprodutibilidade inter-avaliador) e
a repetibilidade, que é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de uma mesma grandeza sem
variar o avaliador14,15. O conhecimento dessas propriedades
psicométricas define se o método de Cobb em crianças poderá
ser utilizado em acompanhamentos clínicos por um único profissional ou até mesmo por diferentes profissionais, sem perder
a qualidade das informações obtidas, além de fornecer a real
variabilidade desta medida nessa população.
Assim, o presente estudo objetiva verificar a repetibilidade e a reprodutibilidade inter e intra-avaliador do método
Cobb na avaliação da cifose torácica em crianças, utilizando
diferentes níveis vertebrais de referência.

e que seus pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido foram incluídos nas análises.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob protocolo
de número 19685/2011, e respeitou a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde.
Aplicação do método de Cobb
Os exames radiológicos digitais utilizados nesse estudo
foram obtidos a partir dos pacientes que realizaram radiografia panorâmica na incidência perfil direito em um hospital da
cidade de Porto Alegre, em um período de 3 meses durante a
realização do estudo.
Os exames foram avaliados de forma independente por
um quiropraxista e dois fisioterapeutas (Avaliadores A, B e
C), sendo eles experientes na área de ortopedia. As avaliações
foram realizadas utilizando uma rotina desenvolvida no software Matlab 7.9, a partir do método modificado de Cobb de
duas linhas8. Cada profissional avaliou um mesmo exame três
vezes, duas em instantes sucessivos (Avaliações 1, 2) e uma
com uma semana de intervalo (Avaliação 3). As avaliações
dos ângulos de cifose torácica foram realizadas utilizando dois
níveis vertebrais superiores de referência, sendo eles os platôs
vertebrais superiores de T1 e T4. Como limite inferior da curva
assumiu-se o platô vertebral inferior de T12 (Figura 1).

materiais e MéTOdos
Amostra
Participaram deste estudo 50 crianças, com idade média
de 11,5±2,6 anos, massa corporal de 45,5±16,1 kg e estatura
de 1,5±0,15m. A amostra foi definida com base na amostra de
outros estudos que também avaliaram a reprodutibilidade do
Cobb utilizando o Coeficiente de Correlação Intraclasse (Intraclass Correlation Coeficient - ICC)13,16,17. Foram excluídas
as crianças submetidas a alguma cirurgia prévia na coluna
vertebral, com alguma alteração ortopédica ou com alguma
anomalia congênita.
Os indivíduos que concordaram em participar do estudo
Página - 24

Análise estatística
A princípio foi verificada a normalidade dos dados por
meio do teste de Shapiro-Wilk e realizadas análises descritivas,
com média e Desvio Padrão (DP). Após, foi utilizado o ICC e
realizado o cálculo da média absoluta das diferenças (Mean absolute difference - MAD), do erro padrão da medição (Standard
Error of Measurement - SEM) e da mínima mudança detectável
(Minimal Detectable Change - MDC). Para testar a diferença
entre as médias de ângulo Cobb nos diferentes platôs vertebrais
de referência utilizou-se o teste t para medidas repetidas. O
ICC foi classificado conforme Portney and Watkins (2009)18
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em bom (ICC>0,75) e em pobre a moderado (ICC<0,75).
Assumiu-se o nível de significância de 0,05 em todos os testes
estatísticos, sendo todas as análises estatísticas executadas no
software SPSS versão 20.0.
Optou-se por usar o ICC em virtude de ser um coeficiente
que reflete o grau de consistência entre as medidas e por ser
considerado uma alternativa para superar algumas limitações
dos coeficientes de correlação clássicos19. A MAD expressa a
diferença média absoluta entre as medidas e o SEM expressa
o erro de medição, ambos descritos na unidade de medida real,
facilitando a interpretação. Essas medidas são importantes para
conhecer a variabilidade inerente ao exame19. Já a MDC refere-se à quantidade mínima de mudança que reflete a mudança real
do paciente, desconsiderando o erro da medida20.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta as médias e DP de cada avaliador
nas duas primeiras avaliações consecutivas, considerando
diferentes níveis vertebrais. Pode-se observar a repetibilidade
com correlações significativas e boas, independentemente do
nível vertebral utilizado na análise.

A Tabela 3 apresenta os resultados referentes a reprodutibilidade interavaliador, sendo observadas correlações pobre
a moderada e significativas em ambos os níveis vertebrais
avaliados.

Além dessas análises iniciais, é importante conhecer a
variabilidade angular entre as medidas. Para isso, a Tabela 4
apresenta os valores de MAD, SEM e MDC entre as avaliações para análise da repetibilidade e reprodutibilidade intra e
interavaliador.

A Tabela 2 apresenta os resultados referente a reprodutibilidade intra-avaliador. Foram observadas correlações significativas, variando de moderada a boa quando utilizado os níveis
vertebrais T1 e T12 e correlações boas ao utilizar T4 e T12.

O teste t para medidas repetidas demonstrou haver diferença entre os ângulos de Cobb ao utilizar diferentes platôs
vertebrais de referência (p<0,001), sendo observado um incremento de aproximadamente 10º ao utilizar o platô vertebral de
T1 em comparação com a utilização do platô vertebral de T4.

DISCUSSÃO
A partir dos resultados é possível observar que a repetibilidade das medidas de ângulos Cobb na população infantil
apresentou correlação boa, indicando uma adequada reprodução
das avaliações sucessivas por um mesmo avaliador, indepenPágina - 25
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dentemente do nível vertebral utilizado para análise.
Além disso, ao avaliar a reprodutibilidade intra-avaliador
adotando como níveis vertebrais os platôs de T1 e T12, obteve-se
correlação variando de moderada a boa. E, ao utilizar os níveis
T4-T12, obteve-se correlação boa.
Níveis adequados de reprodutibilidade também são descritos na literatura independente do nível vertebral de escolha.
Em estudos realizados com a população adulta, como o estudo
de Dang et al. (2005)16, os achados demonstraram reprodutibilidade moderada entre as medidas ao utilizar como limites T2 e
T12, enquanto que nos estudos de Pinel-Giroux et al. (2006)13,
que utilizaram a vértebra T1 e a vértebra toracolombar mais
inclinada, e Harrison et al. (2001)21, que utilizaram os limites
T1 e T12, a reprodutibilidade intra-avaliador apresentou correlação boa.
Além das elevadas correlações encontradas, as diferenças
médias absolutas, em sua maioria, encontram-se próximas aos
5º (Tabela 4), exceto a medida do avaliador B entre T1 e T12
(diferença de 7,3º). Carmam et al. (1990)22 encontraram uma
diferença média absoluta de 3,3º, sendo que 95% das diferenças
médias encontravam-se abaixo de 7º, enquanto que Tanure et al.
(2010)23 encontraram como diferença média absoluta para os
avaliadores 1, 2 e 3 respectivamente 2,85º, 3,46º e 2,06º. Ainda
assim, o estudo de Voutsinas e MacEwen (1984)24, ao verificar
a reprodutibilidade intra-avaliador na população infantil, apontou uma diferença média de 2,2º±1,1º entre as medidas. Dessa
forma, pode-se observar que a variabilidade parece diferir de
avaliador para avaliador, o que demonstra a necessidade de que
o avaliador seja treinado no método e que sempre verifique a
sua variabilidade antes de utilizar o método.
Já ao que se refere a reprodutibilidade interavaliador,
obteve-se correlação pobre a moderada entre as medidas para
ambos os níveis vertebrais utilizados (Tabela 3). Dimar et.
al.(2008)17 também encontraram uma correlação interavaliador
moderada ao utilizar o método e Pinel-Giroux et al. (2006)13
encontraram correlação boa entre as medidas, dados esses superiores ao encontrado no presente estudo.
Além disso, a diferença média absoluta na reprodutibilidade interavaliador foi superior a 5º independentemente do
nível avaliado. Harrison et al. (2001)21 ao utilizarem os platôs
vertebrais de T1 e T12, obtiveram diferença média absoluta
de 2,49º, Carman et al. (1990)22 encontraram diferença média
absoluta de 3,3 e Pinel-Giroux et al. (2006)13, utilizando T1 e
a vértebra tóraco-lombar mais inclinada, obtiveram diferença
média absoluta de 4,51º, sendo os valores esses, inferiores ao
encontrado no presente estudo. Considerando que a maior parte
dos estudos encontrados na literatura tem como base a população adulta16,21,25,26, especula-se que os valores inferiores de
ICC e as maiores diferenças médias absolutas encontradas no
presente estudo podem ser em virtude da maior dificuldade de
visualização dos platôs vertebrais da coluna de crianças, uma vez
que as mesmas ainda estão em processo de maturação do sistema
ósseo, dificultando a demarcação dos platôs vertebrais9,27.
Aliada à análise do ICC, calculamos o SEM de cada
ângulo de Cobb, em que verificamos valores de SEM para reprodutibilidade intra-avaliador variando de 2,3 a 5,1º e de 2,7
a 4,8º para os ângulos correspondentes entre T1-T12 e T4-T12,
respectivamente. Esse resultado pode ser comparado a prévios
estudos que reportam SEM de 3,5º à 4,5º tanto intra quanto
interavaliador do ângulo Cobb28,29. A reprodutibilidade intra-avaliador no estudo de Briggs et al. (2007)30 foi boa (0,98-0,99)
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com SEM de 0,9º para o ângulo de Cobb T1-T12.
No que tange aos aspectos de reprodutibilidade interavaliador verificamos SEM de 7,3º para Cobb T1-T12 e 6,1º para
Cobb T4-T12. O trabalho de Briggs et al. (2007)30 verificou
boa reprodutibilidade interavaliador (0,83-0,99) e consideraram
altos os valores de SEM encontrados (4º). Dessa forma, no
atual estudo encontraram-se valores de SEM substancialmente
maiores tanto de reprodutibilidade intra como interavaliadores,
que indicam uma quantidade significativa de erros quando
comparado a outros estudos. Esse fato poderia ser explicado
pela amostra estudada, já que crianças apresentam imaturidade
óssea, que pode dificultar a visualização dos platôs vertebrais.
No entanto, para confirmar essa hipótese seriam necessários
mais estudos com a população de crianças, já que os estudos
que avaliaram essa faixa etária7,13 não apresentam os valores
de erro de medida.
A partir desses resultados, acredita-se que este método
de avaliação da coluna vertebral para crianças apresenta uma
variabilidade considerável. Isso pode ser explicado pelos erros
intrínsecos a que está sujeito, principalmente devido à qualidade das radiografias e a falta de confiabilidade na identificação
dos platôs vertebrais escolhidos11,13,25, especialmente acima
do nível de T5, em decorrência da sobreposição escapular nas
radiografias realizadas em perfil e dificuldade de identificação
dos platôs vertebrais10,12,26.
Outro aspecto importante que deve ser considerado durante o acompanhamento clínico da cifose torácica é a existência
de diferença no valor angular obtido ao utilizar diferentes platôs
vertebrais. No presente estudo essa diferença foi de aproximadamente 10º, um valor consideravelmente alto, que justifica o
cuidado com as medidas sucessivas de um mesmo paciente,
ou seja, que as medidas sejam realizadas utilizando a mesma
técnica de medição e os mesmos pontos anatômicos (platôs
vertebrais) de referência.
Além disso, sugere-se que para fins de acompanhamento
da progressão da curvatura, é importante conhecer a variabilidade inerente ao exame para uma avaliação adequada das
diferenças encontradas entre os exames, independentemente do
nível vertebral avaliado. Cabe ressaltar que esse cuidado deve
ser ainda maior quando o cálculo do ângulo de Cobb é realizado
por avaliadores diferentes, já que nesses casos a propensão ao
erro é maior31. Assim, aconselha-se que os avaliadores sejam
treinados no método e que verifiquem sua reprodutibilidade
antes de realizar os cálculos, a fim de conhecer a variabilidade
intrínseca da sua avaliação. E, preferencialmente, que durante
os acompanhamentos, os exames periódicos sejam avaliados por
um mesmo avaliador, caso contrário, que a margem normalmente aceita de variabilidade para considerar uma falta de alteração
na curvatura, seja ampliada, não considerando apenas 5º.

CONCLUSÃO
Com base no exposto, o método de Cobb apresentou resultados
adequados de reprodutibilidade intra-avaliador na avaliação
dos ângulos de cifose torácica em crianças, independentemente do nível vertebral utilizado. No entanto, tendo em vista as
correlações pobres a moderadas e os maiores erros nas avaliações entre diferentes avaliadores, dados pelos altos valores de
SEM e MDC, sugere-se que, preferencialmente, as medidas de
acompanhamento sejam realizadas por um mesmo avaliador
e que a metodologia empregada seja mantida constante entre
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os exames, utilizando o mesmo nível vertebral de referência.
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