




• As forças de impacto do calcanhar na corrida são causadas por uma 

colisão (onda de choque). 

• A atenuação e o amortecimento das mesmas podem ser afetadas por 

características de passos, velocidade e ativação muscular das pernas 

(terreno, equipamentos). 

• A rigidez da superfície e a velocidade de rolamento influenciam na 

preferência de um padrão de pisada.

RFS FFSMidfoot



 “Objetivo deste estudo foi
comparar o amortecimento das
vibrações causadas por impactos
durante a corrida em condições
calçado e descalço.

 A hipótese foi que o padrão de
pisada preferido em cada
condição requer menos
amortecimento(maior eficiência).”



 Doze participantes saudáveis e treinados 
foram recrutados para este estudo

Parâmetro Média (±) Desvio Padrão

Idade (anos) 25,56 2,88

Massa Corporal (Kg) 71 6,69

Estatura (cm) 178 8,31





 Análise dos dados:

› Usando um acelerômetro triaxial fixado na pele (ADXL
78, Analog Devices USA) com uma frequência de
amostragem de 2400 Hz.

› Dois acelerômetros de um único eixo foram usados
para identificar o tempo de contato no solo.

› Se uma desaceleração rápida do acelerômetro do
calcanhar ocorreu antes da articulção
metatarssofalângica (MTPJ), o padrão de pisada foi
classificado como RFS.

› Se uma desaceleração rápida da articulação MTPJ
ocorreu antes do acelerômetro do calcanhar, o
padrão de pisada foi classificado como FFS.



 Os dados do acelerômetro foram analisados usando
MATLAB.

 Foi realizada uma calibração para corrigir a
influência da gravidade. Foram analisadas 20 passos
para cada sujeito, para cada uma das quatro
condições.

 As vibrações do tecido mole foram quantificadas
para uma janela de tempo de contato pós-solo de
200 milisegundos, capturando as vibrações
relacionadas ao choque de impacto, foi escolhida a
partir do instante que a aceleração ficou abaixo de
5% da máxima potência do sinal para todos os
participantes.



 O conteúdo de frequência de todas as etapas
foi calculado usando uma Transformação de
Fourier Rápida (FFT), as frequências médias e
mediana foram calculadas e médias em todas
as etapas para cada condição.

 Um bloco de filtros de 13 ondas (ciclos) não
linearmente dimensionadas foi originalmente
desenvolvido para a análise de
eletromiogramas.

 A potência extraída por todas as ondas resultou
na potência total do sinal de aceleração.



 Os coeficientes médios de

amortecimento foram calculados para

cada sujeito, para todas as condições.

 Foram pelo coeficiente médio de

amortecimento que foi obtido para o

padrão de pisada preferido na

condição de corrida calçado.



 A análise estatística foi feita usando

SPSS.

 As diferenças foram detectadas usando

ANOVA de medidas repetidas, 2 × 2.

 Uma correção de Bonferroni foi usada

como testes pós-avaliação para

comparações em pares, quando

apropriado com um nível de

significância definido em P<0,05.



Neste estudo, o coeficiente de amortecimento é

afetado por uma condição de calçado usando

diferentes padrões de pisada

.



Correr com um padrão de RFS com tênis resultou em um

coeficiente de amortecimento médio que foi 93% menor

do que a condição FFS calçado (F (3,12) = 11,56, p <0,001).

As comparações de ambos os padrões de pisada

preferidos mostraram que a execução com um RFS

reduzido resultou em um coeficiente de amortecimento

médio que foi 28% menor em comparação com um FFS

descalço.



O FFS descalço mostrou um coeficiente médio de amortecimento que

foi 5% menor quando comparado ao RFS descalço.

O coeficiente de amortecimento para o RFS calçado foi 33% menor do

que RFS descalço (F (3,12) = 11,56, p <0,001).

Ao utilizar um FFS, a condição dos pés descalços mostrou um

coeficiente médio de amortecimento que foi 65% menor que o RFS (F

(3,12) = 11,56, p <0,001).

O pouso do antepé durante a corrida com os pés descalços resultou

em frequências significativamente mais elevadas para frequências

médias, medianas e médias comparadas com os RFS condição

descalços.

Da mesma forma, o pouso do antepé durante a corrida com tenis

resultou significativamente frequências de pico e mediana mais altas

em comparação com um padrão de desvio de RFS.



As diferenças médias de frequência entre o RFS e o FFS de

tênis mostraram um grande tamanho de efeito de 1,05 o

que indica uma diferença significativa, no entanto, atingiu

apenas um nível de significância de p=0,08.

No total, 9 dos 12 participantes demonstraram a mesma

distribuição de frequência relativa como mostrado. A

probabilidade de encontrar 9 de 12 participantes

mostrando o mesmo resultado por chance foi p<0,05.



 Este estudo quantificou o coeficiente de
amortecimento das vibrações do
compartimento de tecido mole
sobrepondo o músculo gastrocnêmio.

 De fato, o resultado deste estudo
apoiou esta hipótese, mostrando que o
padrão de pisada preferido durante a
corrida calçada e descalça resultou em
coeficientes de amortecimento mais
baixos.



 Sugeriu-se que uma possibilidade para a 

preferência de um estilo de corrida seja a redução 

da dor e da pressão do calcanhar, 

potencialmente otimizando o conforto de 

corrida(otimização de restrições fisiológicas).

 Nos seres humanos, foi demonstrado que a 

demanda de energia mecânica e metabólica é 

mais baixa para a amplitude de passo preferido. 

 Os modos preferidos são caracterizados por uma 

relação complementar entre demanda mínima de 

energia e estabilidade otimizada para garantir um 

movimento controlado e eficiente



 Um coeficiente de amortecimento mais 
baixo pode ser o resultado da estabilidade
da articulação otimizada e da rigidez das 
pernas para garantir um padrão de 
movimento estável, pois demonstrou que 
as pessoas ajustam a rigidez das pernas 
para manter uma trajetória estável do 
centro de massa durante o funcionamento.

 Parece que a combinação de calçado e 
padrão de pisada desempenha um papel 
importante no amortecimento das 
vibrações nos tecidos.



 Uma explicação para este resultado 

pode ser um mecanismo de auto 

otimização que a maioria dos sistemas 

biológicos tem inerentemente. Essa ideia 

sugere que um corredor se adapta 

automaticamente a uma mudança na 

condição de funcionamento ou padrão 

de pisada para manter um ótimo 

desempenho e eficiência de execução.



 Este estudo mostrou que um movimento preferido

resulta em coeficientes de amortecimento mais

baixos das vibrações do tecido mole relacionadas ao

impacto. Os resultados indicam que o movimento

preferido é um dos principais aspectos na redução

da energia de vibração do tecido mole. Sugere-se

que um movimento preferido seja uma característica

importante que deve ser considerada em futuras

discussões sobre corrida calçada e descalça.



Referências
1. Ratcliffe RJ, Halt KG. Low frequency shock absorption in human walking. Gait Posture 1997; 5(2):93–100.

2. Zadpoor A, Nikooyan A. The relationship between lower-extremity stress fractures and the ground reaction force: a systematic review. Clin Biomech (Bristol,

Avon) 2011; 26(1):23–28.

3. Nigg BM. Impact forces in running. Curr Opin Orthop 1997; 8(6):43–47.

4. Enders H, Von Tscharner V, Nigg BM. Analysis of damped tissue vibrations in time–frequency space: a wavelet-based approach. J Biomech 2012; 45(16):2855–2859.

5. Wakeling J, Nigg B, Rozitis A. Muscle activity damps the soft tissue resonance

that occurs in response to pulsed and continuous vibrations. J Appl Physiol 2002;

93(3):1093–1103.

6. Wakeling J, Liphardt A-M, Nigg B. Muscle activity reduces soft-tissue resonance

at heel-strike during walking. J Biomech 2003; 36(12):1761–1769.

7. Wang XT, Ker RF, Alexander RM. Fatigue rupture of wallaby tail tendons. J Exp

Biol 1995; 198(Pt 3):847–852.

8. Carter DR. Mechanical loading histories and cortical bone remodeling. Calcif

Tissue Int 1984; 36(1):S19–S24.

9. Bongiovanni LG, Hagbarth KE, Stjernberg L. Prolonged muscle vibration reducing motor output in maximal voluntary contractions in man. J Physiol 1990;

423:15–26.

10. Wilson AM, McGuigan MP, Su A et al. Horses damp the spring in their step. Nature

2001; 414(6866):895–899.

11. Hamill J, Derrick T, Holt K. Shock attenuation and stride frequency during running. Hum Mov Sci 1995; 14(1):45–60.

12. Mercer JA, Vance J, Hreljac A et al. Relationship between shock attenuation

and stride length during running at different velocities. Eur J Appl Physiol 2002;

87(4–5):403–408.

13. Flynn JM, Holmes JD, Andrews DM. The effect of localized leg muscle

fatigue on tibial impact acceleration. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2004; 19(7):

726–732.

14. Gruber AH, Silvernail JF, Brueggemann P et al. Footfall patterns during barefoot

running on harder and softer surfaces. Footwear Sci 2013; 5(1):39–44.

15. Hatala KG, Dingwall HL, Wunderlich RE et al. Variation in foot strike patterns during running among habitually barefoot populations. PLoS ONE 2013;

8(1):e52548.

16. Von Tscharner V. Intensity analysis in time-frequency space of surface myoelectric signals by wavelets of specified resolution. J Electromyogr Kinesiol 2000;

10(6):433–445.

17. Cohen J. The concept of power analysis, Statistical Power Analysis for the Behavioral, 2nd edn., New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1988, [Chapter

1].

18. Kirk R. Confounded factorial designs: designs with group-interaction confounding, Experimental design: procedures for the behavioral sciences, 4th edn., SAGE

Publications, Inc, 2012, [Chapter 15].

19. Wickler SJ, Hoyt DF, Cogger EA et al. Preferred speed and cost of transport: the

effect of incline. J Exp Biol 2000; 203(Pt 14):2195–2200.

20. Donelan JM, Kram R, Kuo AD. Mechanical and metabolic determinants of the preferred step width in human walking. Proc Biol Sci 2001; 268(1480):1985–1992.

21. Holt KJ, Jeng SF, Ratcliff R et al. Energetic cost and stability during human walking

at the preferred stride velocity. J Mot Behav 1995; 27(2):164–178.

22. Ferris DP, Liang K, Farley CT. Runners adjust leg stiffness for their first step on a

new running surface. J Biomech 1999; 32(8):787–794.




