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Resumo

O presente estudo descritivo teve como objetivo analisar o
movimento de eversão do calcanhar e o comportamento do
centro de pressão plantar (COP) durante a marcha em diferen-
tes velocidades. Participaram do estudo oito sujeitos com ida-
des entre 18 e 30 anos, sem alterações neuro-músculo-
esqueléticas nos membros inferiores e coluna e/ou submeti-
dos a cirurgias ortopédicas/neurológicas nos últimos dois
anos. Os indivíduos andaram sobre uma passarela de EVA
plana, com velocidade de 5 km/h e 7 km/h. Para a aquisição
dos dados cinemáticos foi utilizado o sistema de videografia
composto por uma câmera de vídeo de alta freqüência com
resolução 260 x 260 com taxa de amostragem de 955 Hz. Para
aquisição dos dados cinéticos foi utilizado uma plataforma

Abstract

This work is a descriptive study and the main objective was to
analyze the eversion movement of the rearfoot and the center of
pressure (COP) during human gait at different speed. Eight
subjects participated of this preliminary study, with ages between
18 and 30 years with no neuro-musculoskeletal injuries at the
lower limbs and spine and /or submitted to neurological/
orthopedic surgeries in the last two years. The individuals walked
over a walkway made by plane EVA material, with speed of 5km/
h and 7 km/h. For experimental data acquisition of kinematics
parameters it was used a video system with a camera of high

frequency (955 frames/s) and resolution of 260 x 260 pixels. For
the acquisition of kinetic parameters it was used a pressure
platform with capacitive sensors (resolution of 1 sensors/cm2)
with a sampling rate of 239 Hz. The obtained results showed that
an increase of the walking speed significantly increases the
Maximum Angle of Eversion of the Rearfoot, the Maximum
Velocity of the COP at the rearfoot, midfoot and metatarsal region,
and significantly decreased at the region of the toes. The Contact
Time of the COP significantly decreased at the rearfoot region,
and significantly increased at the region of the toes.

de pressão com sensores capacitivos com resolução de 1
sensor/cm2 com uma taxa de amostragem de 239 Hz. Os
resultados demonstram que o aumento da velocidade da mar-
cha aumenta significativamente o Ângulo Máximo de Eversão
do Calcanhar, a Velocidade Média do COP na região do retropé,
médio-pé e metatarsos, a Velocidade Máxima do COP na região
do médio-pé e diminui significativamente na região dos de-
dos. O Tempo de Contato do COP diminuiu significativamen-
te na região do retropé e aumentou significativamente na re-
gião dos dedos.

Palavras-chave: Biomecânica da Marcha. Eversão do Calca-
nhar. Centro de Pressão Plantar.



a r t i g o  c i e n t í f i c o

43Novembro/Dezembro 2007

ac
Introdução

Devido ao acelerado processo de urba-
nização, o homem busca se adaptar às
superfícies nas quais se desloca, evitan-
do que variações de ritmo e amplitude
alterem os padrões e a estabilidade do
movimento. O andar está entre os atos
motores mais automatizados, onde a se-
qüência de eventos é repetida ciclo após
ciclo (COSTA, 1995). Embora estes mo-
vimentos variem de indivíduo para in-
divíduo, ou para o mesmo indivíduo, a
marcha corresponde a um padrão cíclico
de movimentos corporais que se repe-
tem a cada ciclo (DAVID, 2000).

Uma das variáveis que está cons-
tantemente em mudança durante o an-
dar é a velocidade, pois as diferentes
tarefas realizadas no dia-a-dia, tais como
trabalhar, atravessar a rua, passear, fa-
zem com que as pessoas alterem a velo-
cidade do seu andar conforme suas ne-
cessidades. Segundo Santos et al. (2007)
modificações na velocidade do andar
alteram variáveis cinéticas referentes à
força de reação do solo durante a mar-
cha. Winter (1991) afirma que essas al-
terações biomecânicas ocorrem princi-
palmente nas variáveis cinemáticas e
cinéticas da marcha.

Dentre as variáveis cinemáticas afe-
tadas encontra-se o movimento de
pronação, que representa uma combi-
nação dos movimentos de eversão,
dorsiflexão e abdução da articulação
subtalar durante a marcha (VILADOT,
1986). De acordo com Hamill, Bates e
Holt (1992) a pronação é um movimen-
to que atenua as forças de impacto, po-
rém movimentos excessivos de
pronação podem gerar lesões. Da mes-
ma forma Cheung, Ng, Chen (2006) e
Hintermann e Nigg (1998) colocam que
movimentos excessivos de pronação
(overpronação) não são movimentos
desejáveis, pois várias lesões durante
a corrida têm sido associadas aos mo-
vimentos excessivos de pronação. A
overpronação durante o andar resulta
na hiper-flexibilidade, instabilidade do

pé e ainda pode gerar movimento ex-
cessivo na rotação tibial.  A
overpronação torna o pé um sistema
instável que resulta em um movimen-
to excessivo e anormal das articula-
ções afetando as características nor-
mais da marcha.

Devido à complexidade do movi-
mento de pronação, o ângulo de eversão
do calcanhar é freqüentemente usado
para estimar a pronação do pé, pois esse
ângulo é relativamente independente dos
movimentos de outras articulações, di-
minuindo assim os erros na determina-
ção do movimento de pronação do pé
(PERRY e LAFORTUNE, 1995).

Dentre as variáveis cinéticas
comumente afetadas estão à distribui-
ção de pressão plantar e a força de rea-
ção do solo, as quais podem afetar o
comportamento do centro de pressão
(COP). O centro de pressão plantar (COP)
é o ponto de aplicação da resultante das
forças verticais agindo sobre a super-
fície de suporte, e está diretamente li-
gado ao equilíbrio ou estabilidade do
corpo, assim sendo, mudanças na esta-
bilidade do corpo levam a alterações
do mesmo (DUARTE, HARVEY,
ZATSIORSKY, 2001).

Alguns estudos abordam os movi-
mentos cinemáticos do andar, dentre eles,
o Ângulo de Eversão do Calcanhar
(WINTER, 1991; CORNWALL e MCPOIL,
1995; MCCLAY e KURT, 1999; GHELUWE e
MADSEN, 1997; MCCLAY, 1998,
ZATSIORSKY e DUARTE, 2002; WILLIAMS
III, MCCLAY, HAMILL e BUCHANAN, 2001),

e também dos movimentos cinéticos,
como o comportamento do COP
(CAVANAGH, 1980; PERRIN et al., 1993) e
a distribuição de pressão plantar (HENNIG
e CAVANAGH, 1985; HENNIG e MILANI,
1989; HENNIG e ROSENBAUM, 1991;
MORAG e CAVANAGH, 1999; HENNIG,
2001; HENNIG, 2002), porém ainda são
pouco explorados os trabalhos que
correlacionam estas variáveis.

Baseado no exposto anteriormente,
o presente estudo teve como objetivo
analisar o movimento de eversão do cal-
canhar e o comportamento do centro de
pressão plantar (COP) durante a marcha
em diferentes velocidades.

Material e método

Participaram desse estudo oito sujeitos
do gênero masculino com média de ida-
de de 25 anos ± 4 anos, peso corporal de
770 N ± 11 N e estatura de 177 cm ± 8 cm,
selecionados de forma intencional, e sem
alterações neuro-músculo-esqueléticas
nos membros inferiores e coluna e/ou
submetidos a cirurgias ortopédicas/neu-
rológicas nos últimos dois anos.

Na coleta de dados o sujeito foi ins-
truído a caminhar descalço em uma pas-
sarela de EVA plana, com 13 metros de
comprimento, em trajetória retilínea em
duas diferentes velocidades: velocidades
de 5 km/h ± 5% e 7 km/h ± 5% respecti-
vamente, controlada por meio do tempo
através de um conjunto de duas
fotocélulas a uma distância de três metros
entre si (Figura 1).

Figura 1: Disposição das fotocélulas e da plataforma Emed-X
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Após familiarização com o ambi-

ente de testagem da tarefa a ser realiza-
da, cada sujeito realizou oito repetições
para cada velocidade. Foram considera-
das válidas oito repetições nas quais o
sujeito abordou a plataforma de pres-
são Emed-X com o pé direito, estando o
mesmo na área útil da plataforma, nas
velocidades pré-estabelecidas.

As variáveis selecionadas para o es-
tudo foram: Ângulo Máximo de Eversão
do Calcanhar (maior valor do Ângulo
de Eversão do Calcanhar, calculado pelo
ângulo relativo entre os segmentos
Calcâneo (A-B) - Tíbia (B-C), durante a
fase de apoio simples do pé), Veloci-
dade Máxima do COP (maior valor da
velocidade resultante em m/s que o
centro de pressão atinge durante toda
sua trajetória), Velocidade Média do
COP (valor médio da velocidade resul-
tante em m/s que o centro de pressão
atinge durante toda sua trajetória),
Tempo de Contato (tempo em % que o
COP permanece dentro de uma deter-
minada região do pé).

Para a análise do Ângulo Máximo
de Eversão do Calcanhar foi utilizado o
protocolo proposto por Edington,
Frederick e Cavanagh (1990) apud Tar-
taruga (2005) onde os marcadores
anatômicos esféricos (1cm de diâme-
tro) foram distribuídos sobre a pele da
seguinte forma: dois pontos na parte
posterior do pé direito (denominados,
respectivamente de calcanhar (A) e tor-

nozelo (B), 1 (um) ponto localizado a 1/
3 da porção distal do músculo
gastrocnêmio da perna direita (C), 1
(um) ponto no nível da origem do mús-
culo gastrocnêmio da perna direita (D)
(Figura 2).

Para análise das variáveis cinéticas
Velocidade Máxima do COP, Velocidade
Média do COP e Tempo de Contato, o pé
foi dividido em 4 regiões: Retropé (M1),
Médio-Pé (M2), Metatarsos (M3) e Dedos
(M4) (Figura3).

Para aquisição, digitalização e
processamento dos dados do Ângulo
Máximo de Eversão do Calcanhar foi uti-
lizado o sistema de cinemetria Digital
Motion Analysis System 6.5 (Dmas) com
uma câmera digital de alta velocidade
com resolução 260 x 260 e taxa de
amostragem de 955 Hz. Para os dados
relacionados ao COP foi utilizada uma
plataforma de pressão Emed-X com
sensores capacitivos com resolução de
1 sensor/cm2 Emed- XR com uma taxa
de amostragem de 239 Hz. Os dados
cinéticos foram processados por meio
do Software Novel versão 2005.

A análise estatística dos dados foi
realizada através do teste Kolmogorov-
Smirnov, para verificar distribuição nor-
mal dos dados e teste T-Student para
comparação dos dados referentes às
duas velocidades propostas no estudo,
com nível de significância de 0,05.

Figura 2: Referências anatômicas para o

cálculo do Ângulo de Eversão do Calcanhar

Figura 3: Diferentes regiões do pé e trajetória do COP  (Novel, 2007)

Resultados

Conforme apresentado no Quadro 1, fo-
ram observadas diferenças significati-
vas para o Ângulo de Eversão do Calca-
nhar entre a velocidade de 5 km/h e 7
km/h, onde o Ângulo de Eversão do Cal-
canhar aumenta significativamente com
o aumento da velocidade.

Observaram-se alterações signifi-
cativas para a velocidade máxima e mé-
dia do COP (Quadro 2) na região  do
médio-pé com o aumento da velocidade
do andar. Entretanto, na região dos de-
dos ocorreram alterações significativas
somente na velocidade máxima do COP
e nas regiões do calcanhar e do antepé
somente na velocidade média do COP. O
tempo de contato também apresentou
alterações significativas nas regiões do
calcanhar e dos dedos com o aumento
da velocidade.

Discussão

Ao analisar o Ângulo Máximo de Eversão
do Calcanhar (Quadro 1) observou-se
aumento significativo com o aumento
da velocidade do andar. Este aumento
também foi evidenciado por Tartaruga
et al. (2005), onde a pronação máxima
aumentou significativamente com o au-
mento da velocidade de 11 km/h para 13
km/h, para as mulheres, e de 14 km/h

Quadro 01: Valores médios do Ângulo Máximo de Eversão do Calcanhar - * pd” 0,05
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para 16 km/h para os homens. Esses au-
tores colocam que o aumento da
pronação máxima está relacionado
com o aumento da intensidade do es-
forço, e conseqüentemente com o au-
mento da velocidade do andar. Corro-
borando com esses autores, Pohl,
Messenger e Buckley (2007) compara-
ram o movimento de eversão do cal-
canhar em quatro diferentes velocida-
des: no andar (50% da maior velocida-
de do andar), corrida lenta (100% da
maior velocidade do andar), corrida
média (120% da maior velocidade do
andar) e corrida rápida (140% da mai-
or velocidade do andar) onde encon-
traram que o Ângulo Máximo de
Eversão do Calcanhar também aumen-
tou significativamente com o aumen-
to da velocidade. Ainda com o mesmo
foco de estudo, Gheluwe e Madsen
(1997) analisaram o movimento de
eversão do calcanhar no plano frontal
em três distintas situações: correndo a
13,6 km/h, correndo a 16,2 km/h e cor-
rendo novamente a 13,6 km/h, e tam-
bém verificaram que o ângulo máxi-
mo de eversão do calcanhar aumentou
significativamente com o incremento
da velocidade.

Para as variáveis relacionadas ao
COP, nas diferentes regiões do pé no-
tou-se que a Velocidade Máxima e Mé-
dia do COP aumentaram com o aumen-
to da velocidade nas regiões analisa-
das (calcanhar, meio e anterior), exceto

na região dos dedos (M4) onde essas
velocidades diminuíram. Esse aumen-
to da Velocidade Média do COP pode
estar relacionado ao menor tempo em
que o pé permanece em contato com o
solo e ao aumento da velocidade do
andar. Portanto isso pode vir a acarre-
tar alterações na estabilidade do andar
e provocar distúrbios no aparelho
locomotor, pois, conforme constata-
ram Ray, Needham e Snyder (1997)
ocorre o aumento da velocidade do
COP em sujeitos overpronados (que
apresentavam movimento excessivo
de pronação) quando comparados com
sujeitos normais. Esses resultados re-
forçam os achados do presente estu-
do, pois, além do aumento da Veloci-
dade Média do COP também foi encon-
trado um aumento do Ângulo Máximo
de Eversão do Calcanhar durante a
marcha em diferentes velocidades.

Outro fator a destacar é que para
as velocidades médias e máximas do
COP nas diferentes regiões do pé, ob-
servou-se que na região dos dedos
(M4) foram encontrados valores mais
elevados em velocidade mais baixa da
marcha (5 km/h), enquanto que para a
região do retropé foram encontrados
valores mais elevados em velocidade
mais alta (7 km/h). Esse comportamen-
to das velocidades médias e máximas
do COP está relacionado com a dimi-
nuição significativa do Tempo de Con-
tato na região dos dedos na velocidade

da marcha a 5 km/h e na região do cal-
canhar na velocidade a 7 km/h. Outro
fator que pode estar contribuindo para
o aumento da Velocidade do COP é o
aumento do Ângulo de Eversão Máxi-
mo, onde, de acordo com Ray,
Needham e Snyder (1997) a velocida-
de do COP é maior em sujeitos com
ângulos de pronação excessivos quan-
do comparados com sujeitos normais.

Com relação ao Tempo de Contato
do COP, observou-se que na região dos
metatarsos (M3) o tempo de permanên-
cia do COP é maior nas duas velocida-
des, comparada com as demais regi-
ões. Isso indica que nessa região o COP
encontra-se mais estável, devido todo
o pé estar em contato com a superfí-
cie, proporcionando uma área de con-
tato maior. Já nas regiões do retropé
(M1) e dos dedos (M4) observaram-se
os valores mais baixos, pois represen-
tam o período de desaceleração (gran-
de impacto) e aceleração (propulsão)
da marcha respectivamente, o que gera
uma fase de menor estabilidade e con-
trole muscular.

Conclusão

No presente estudo observou-se que o
aumento da velocidade da marcha pro-
voca alterações significativas no Ângu-
lo Máximo de Eversão do Calcanhar, na
Velocidade Máxima e Média do COP e no
Tempo de Contato do COP. Verificou-se
ainda que as Velocidades Máxima e Mé-
dia do COP são maiores na região dos
dedos (M4) na velocidade mais baixa (5
Km/h)  e na região do retropé (M1) na
velocidade mais alta (7 Km/h) da mar-
cha. Esse aumento da velocidade do COP
na região do retropé pode estar associa-
do ao aumento do impacto nessa região
e com a diminuição significativa do
Tempo de Contato, devido ao aumento
da velocidade da marcha.

Referências bibliográficas

CAVANAGH, P. R. A technique for

Quadro 02: Valores médios das variáveis do COP nas diferentes velocidades em diferentes

regiões do pé

* diferenças significativas entre as velocidades de 1,9 m/s e 1,4 m/s (p < 0,05).



46 Novembro/Dezembro 2007

a r t i g o  c i e n t í f i c oac
the display of pressure distribution
beneath the foot. Journal of
biomechanics. v.13, Oxford: Pergamon
Press. p.67-75, 1980.

CHEUNG, R. T. H.; NG, G. Y. F.; CHEN,
B. F. C. Association of footwear with
patellofemoral pain syndrome in
runners. Sports Medicine. v.36, p.199–
205, 2006.

CORNWALL, M. W.; MCPOIL, T. G.
Comparison of 2-dimensional and 3-
dimensional rearfoot motion during
walking.  Clinical Biomechanics. v.10,
p.36–40, 1995.

COSTA, P. H. Abordagem
biomecânica da locomoção:
parâmetros da função coordenativa em
crianças durante o subir e descer esca-
das e o andar no plano. Dissertação
(Mestrado em educação Física). Univer-
sidade de São Paulo, 1995.

DAVID, A. C. Aspectos
biomecânicos do andar em crianças:
cinemática e cinética. Tese (Doutora-
do em ciências do movimento). Uni-
versidade Federal de Santa Maria, 2000.

DUARTE, M.; HARVEY, W;
ZATSIORSKY, V. Stabilographic
analysis of unconstrained standing.
Ergonomics. v.43, n.11, p.1824-1839,
2001.

EDINGTON, C. J; FREDERICK, E. C;
CAVANAGH, P. R. Rearfoot motion in
distance running. In: Cavanagh P.R., ed.
Biomechanics of distance running.
Illinois: Human Kinetics Books. p.135-
164, 1990.

GHELUWE, B. V.; MADSEN, C. Fron-
tal Rearfoot kinematics in running pri-
or to volitional exhaustion. Journal of
Applied Biomechanics. v.13, p.66-75,
1997.

HAMILL, J.; BATES B. T.; HOLT, K. G.
Timing of lower extremity joint
actions during treadmill running. Med
Sci Sports Exerc. v.24, p.807-813, 1992.

HENNIG, E. M. Gender differences
for running in athletic footwear.
Proceedings 5th Symposium on
Footwear Biomechanics. Zürich. p.44-
45, 2001.

HENNIG, E. M. Pressure patterns
under the feet of children, adults and
overweight persons the influence of
gender. Proceedings World Congress of
Biomechanics. Calgary. 2002.

HENNIG, E. M.; CAVANAGH, P. R.
Pressure distribution under the
impacting human foot. In B. Jonsson
(Eds.) Biomechanics X-A. Champaign,
Illions, USA: Human Kinectis. p.375-
380, 1985.

HENNIG, E. M.; MILANI, T. L.
Pressure distribution patterns inside
of a running shoe during up and
downhill running. Abstract N. 415. XII
ISB Congress held. Los Angels, 1989.

HENNIG, E. M.; ROSENBAUM, D.
Plantar pressure distribution patterns
under the feet of childrens in
comparason whit adults. Foot & Ankle.
v.11, n.5, p.306-311, 1991.

HINTERMANN, B.; NIGG, B. M.
Pronation in runners: Implications for
injuries. Sports Medicine. v.26, p.169–
176, 1998.

MCCLAY, I.; KURT. M. Three-
dimensional analysis of running:
significance of secondary planes of
motion. Med. Science Sports Exercise.
v.31, n.11, p.1629-1637, 1999.

MORAG, E.; CAVANAGH, P. R.
Structural and functional predictors of
regional peak pressures under the foot
during walking. Journal of
Biomechanics. v. 32, p.359-370, 1999.

NOVEL. Emed sistem. Disponível
em < www.novel.de> acesso em 08 de
setembro de 2007.

PERRIN, D. et al. Relationship
between isokinetic average force, peak
force, average torque, and peak torque
of the shoulder internal and external
rotator muscle groups. Isok and Ex. Sc.
v.3, n.2, 1993.

PERRY, S. D.; LAFORTUNE, M. A.
Influences of inversion/eversion of the
foot upon impact loading during
locomotion. Clinical Biomechanics.
v.10, p.253–257, 1995.

POHL, M. B.; MESSENGER, N.;
BUCKLEY, J. G. Forefoot, rearfoot and

shank coupling: Effect of variations in
speed and mode of gait. Gait & Posture.
v.25, p.295-302, 2007.

RAY, J.; NEEDHAM, D; SNYDER, D.
Utilizing gaitline velocity in dynamic
gait analysis. 1997.

SANTOS, J. O. L.; PALHANO, R.;
DETÂNICO, R. C.; HAUPENTHAL, A.;
MELO, S. I. L.; ANDRADE, M. C.; AVILA,
A. O. V. Análise das variáveis cinéticas
da marcha em duas diferentes veloci-
dades. Rev. Tecnicouro. v.226, p.46-49,
maio, 2007.

TARTARUGA, L. P. et al. Movimento
da parte posterior do pé em corredo-
res fundistas e velocistas. Congresso
Brasileiro de Biomecânica, 9. 2001.
Anais ... Gramado: Ufrgs, p. 64-70,
2001.

VILADOT, P. Dez Lições de Patolo-
gia do Pé. Ed: Roca. São Paulo, 1986.

WILLIAMS III, D. S.; MCCLAY, I. S.;
HAMILL, J.; BUCHANAN, S. T. Lower
Extremity Kinematic and Kinetic
Differences in Runners With High and
Low Arches. Journal Of Applied
Biomechanics. v.17, p.153-163, 2001.

WINTER, D. A. The biomechanics
and motor controlof human gait: Nor-
mal, elderly and pathological. 2ª ed.
University of waterloo press: waterloo,
1991.

ZATSIORSKY, V. M.; DUARTE, M.
Biomechanics of quiet standing. CON-
GRESSO BRASILEIRO DE BIOMECÂNICA,
8.2002. Anais... Florianópolis: Udesc,
2002. p. 3-17.


